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RESUM 

Des d’una perspectiva materialista, la present tesi doctoral analitza les característiques socials 

i econòmiques de les comunitats prehistòriques de les illes Pitiüses (Eivissa i Formentera). 

Es realitzen aportacions significatives als seus espais i activitats domèstics a partir del cas 

del poblat de Cap de Barbaria II i s’avalua el pes dels contactes exteriors a parir de l’estudi 

arqueomètric de la seva metal·lúrgica. Tot plegat aporta informacions substancials sobre les 

dinàmiques històriques pròpies de les illes Balears, en el context general del Mediterrani Oc-

cidental durant l’edat del bronze (ca 2.100-850 cal ANE). 

ABSTRACT

This PhD thesis examines the social and economic structure of  prehistoric communities in 

the Pityusic Islands (Ibiza and Formentera) from a materialistic perspective. The case of  Cap 

de Barbaria II site has allowed for significant contributions to be made on the understanding 

of  settlements and household activities. The significance of  external contacts has been also 

approached from an archaeometallurgical perspective. Finally, light is shed on the historical 

dynamics of  the Balearic Islands within the general context of  the Western Mediterranean 

during the Bronze Age (ca. 2100-850 cal BCE).
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CAPÍTOL 1

Introducció, objectius i plantejament inicial.

Amb aquest treball hem volgut aproximar-nos a les pràctiques econòmiques i socials de les 

comunitats que poblaren les illes Pitiüses durant l’edat del bronze, analitzant els principals 

aspectes al voltant de la seva dinàmica històrica així com el seu encaix i interacció amb altres 

societats de les Illes Balears i el Mediterrani Occidental. 

En un primer moment, es volia fer un estudi més ampli al voltant de les xarxes internacionals 

d’interacció al Mediterrani, posant l’accent en els artefactes metàl·lics i el seu estudi 

arqueomètric. De la presa de contacte inicial amb la materialitat relativa a les Illes Balears, 

de seguida se’n constatà una de les principals problemàtiques sofertes per aquests conjunts, 

com ho és la manca de contextos d’adscripció arqueològica i cronològica clara. Per aquest 

motiu es va decidir enfocar l’objecte d’anàlisi sobre un cas concret, referent a un conjunt 

d’artefactes d’una illa o arxipèlag tot assumint el repte d’afrontar la problemàtica anterior. 

Les illes, en general, suposen un marc excepcional per a l’estudi de les societats en termes 

arqueològics doncs resulta molt més senzill el control dels inputs i outputs alhora d’avaluar 

la composició i evolució de les dinàmiques productives de cada societat. Si s’afronta el cas 

concret de la metal·lúrgia, el cas particular de les Illes Pitiüses resulta idoni, donada l’absència 

de minerals metàl·lics per a la seva explotació local a la prehistòria, fet que necessàriament 

implica la seva importació. No obstant, sobre el cas de l’arqueologia prehistòrica pitiüsa 

requeia un llastre important com ho era l’absència de contextos arqueològics clars que 

permetessin la construcció d’una seqüència històrica i econòmica sobre la qual fonamentar 

les informacions anteriors. En aquest sentit són nombrosos els exemples d’obres de síntesi 

sobre la prehistòria de les Balears i Pitiüses que venen denunciant aquesta situació, fins al punt 

que alguns treballs venen defensant encara el despoblament temporal d’Eivissa i Formentera. 
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Per tant, tenint present aquesta situació, els objectius plantejats per al treball passen en 

primer terme per caracteritzar els diferents grups arqueològics de la prehistòria pitiüsa 

per tal d’establir una seqüència històrica que serveixi de referència en termes cronològics 

i socioeconòmics, fet que implica el caracteritzar-ne les relacions social de producció. En 

base a aquest objectiu fonamental, el treball fa un repàs de les dades existents i afronta 

especialment el cas dels poblats naviformes pitiüsos sota l’exemple de Cap de Barbaria II. 

El segon lloc, pretenem aproximar-nos a la interacció social que mantingueren aquestes 

societats amb l’exterior, constatada principalment per mitjà de l’estudi arqueomètric de la 

metal·lúrgia, per així avaluar-ne la seva incidència en els diferents moments de producció i 

transformació de la vida social. 

Partint, d’aquest plantejament hem organitzat el treball en tres grans parts que distribueixen 

els nou capítols que composen la tesi entre: plantejament i contextualització, casos 

d’estudi i discussió i valoració. Així, en primera instància (Capítol 2), s’afronten diferents 

aspectes relatius a la materialitat concreta dels casos d’estudi escollits, així com als diferents 

mètodes i tècniques implementats per als estudis arqueometal·lúrgics o les bases teòriques i 

metodològiques de partida. 

A continuació (Capítol 3), es tracta la problemàtica històrica general i el marc cronològic i 

arqueològic de referencia per a les illes Balears, atenent especialment als principals aspectes 

que afecten a les Pitiüses i també a tots aquells elements actualment en debat. Es defineixen 

els diferents períodes i grups arqueològics, tot caracteritzant els principals trets relatius a la 

seva materialitat i a les diferents implicacions socioeconòmiques i interrelacions de cadascuna 

d’elles. De fet, durant tot el treball, aquest capítol servirà de referència obligada en el marc 

d’avaluació dels diferents aspectes relatius a la materialitat arqueològica pitiüsa. 

Posteriorment (Capítol 4), hem afrontat la definició de la nostra base empírica de partida, 

que es presenta de manera diversa. En primera instància s’han revisat els contextos relatius 

a la prehistòria de les Pitiüses, amb especial atenció a aquells que presenten alguna dada a 

nivell metal·lúrgic. D’altra banda s’han avaluat els estudis realitzats amb anterioritat en el 

marc dels treballs arqueometal·lúrgics per al conjunt de les Balears. I paral·lelament s’han 

revisat també les dades relatives als poblats naviformes excavats. Tot plegat ho hem tractat de 

manera conjunta amb altres elements a tenir en consideració atenent als objectius plantejats, 
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como ho són els estudis relatius als recursos minero-metal·lúrgics a les Balears i al conjunt 

de dipòsits i xarxes internacionals de circulació de mercaderies en el període que ens ocupa.

No obstant, com dèiem al començament, en el marc d’aquesta recerca, es feia imprescindible 

afrontar i definir la seqüencia històrica dels grups arqueològics que participaren de la 

prehistòria pitiüsa, especialment per a la segona meitat del II mil·lenni cal ANE. Partint de 

la caracterització dels seus aspectes materials i atenent a seva cronologia i participació en les 

dinàmiques socials conjuntes de les Illes Balears, en aquesta tesi hem tractat el cas del poblat 

de Cap de Barbaria II (Formentera) (Capítol 5), i avaluat i discutit els aspectes relatius a la 

seva inclusió en el període naviforme balear (Capítol 7). 

D’altra banda (Capítol 6), s’ha portat a terme l’estudi arqueometal·lúrgic de tot el conjunt 

d’artefactes i restes associades al procés productiu, atenent també als contextos concrets 

d’aparició de cadascun dels casos estudiats i incorporant les valoracions (historiogràfiques, 

cronològiques, tipològiques, arqueomètriques,...) oportunes en relació a cadascuna de les 

peces, jaciments i grups tipològics representats. De la mateixa manera s’han concentrat 

l’anàlisi de les dades i les valoracions generals de tot el conjunt (Capítol 8).

Finalment (Capítol 9), a mode de cloenda, es realitza una síntesi i valoració conjunta dels 

principals resultats obtinguts i s’exposa una proposa de periodització amb les principals 

dinàmiques històriques identificades en el decurs del treball. 

Els annexos que acompanyen al treball recullen part de les informacions del text per a una 

millor consulta dels mateixos. Així, s’exposen el conjunt de les datacions radiocarbòniques 

citades i les dades relatives als principals jaciments naviformes excavats. 
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CAPÍTOL 2

Aproximació teòrico-metodològica al registre arqueològic tractat. 

2.1. Introducció

Amb aquest capítol, necessàriament breu, es pretén assentar la base teòrica i metodològica 

sobre la qual fonamentem bona part dels capítols posteriors d’aquest treball. Per tant, es 

tracta d’un capítol heterogeni tot i que resulta perfectament coherent en cadascun dels seus 

apartats i que, en suma, justifica la composició final i l’articulat d’aquesta tesi.

En aquest sentit, hem distingit cinc apartats on els dos primers responen a qüestions generals 

del treball arqueològic. D’una banda es recull i defineix el tractament que rebran les diferents 

fonts d’informació cronològica, de cara a l’establiment de sincronies i diacronies entre els 

diferents fets històrics i elements materials tractats en el conjunt del treball.

En segon lloc, es planteja de manera molt simple el marc teòric de referència a partir del qual 

s’afronta l’estudi de les societats i contextos arqueològics. De la mateixa manera es defineixen 

les principals categories de les que es farà ús durant diversos apartats del text. 

El tercer apartat afronta els aspectes fonamentals dels estudis actuals d’assentaments i espais 

domèstics, tot conformant l’apartat teòric d’una de les principals aportacions d’aquesta tesi, 

els espais domèstics naviformes de Formentera a través de la materialitat de Cap de Barbaria 

II (Capítol 5). 

Finalment, el darrer apartat esdevé l’aparell metodològic de l’estudi arqueometal·lúrgic 

desenvolupat al Capítol 6 on es descriuen els conceptes elementals dels mètodes i equips 

emprats en aquests estudis, així com les distintes aplicacions i limitacions de cadascun d’ells. 
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2.2. Cronologia absoluta.

L’encaix de les manifestacions arqueològiques en el temps és un dels elements fonamentals 

que defineixen l’arqueologia com a disciplina científica, al voltant de la qual, en les darreres 

dècades s’ha generalitzat l’aplicació de mètodes de datació absoluta. Entre tots ells, el Carboni 

14  (C14) calibrat per dendrocronologia constitueix el mètode més emprat doncs es tracta 

d’un indicador independent de la pròpia disciplina arqueològica, susceptible d’autocorregir-

se, i proporciona una escala cronològica d’abast universal que possibilita l’establiment de 

sincronies i diacronies entre fenòmens arqueològics de qualsevol tipus (CASTRO & MICÓ, 

1995, p. 259). 

Així, pel que fa a la cronologia, en aquest treball, hem utilitzat les datacions radiomètriques 

com indicadors de referència a l’hora d’establir l’adscripció temporal de les manifestacions 

arqueològiques, de manera que els mètodes de seriació tipològica només es consideraran per 

donar suport als primers o en cas que no existeixin altres dades. En aquest sentit valorem 

especialment el context d’aparició de les datacions, deduint en la mesura que sigui possible, 

moments d’abandonament, noves construccions o reacondicionaments, així com les fases 

d’ocupació efectiva, a més dels elements mobles associats. De la mateixa manera, hem assumit 

les reserves entorn a la naturalesa de les mostres, alteracions i altres elements a considerar del 

treball amb C14 (BARCELÓ, 2008).

Per tal d’unificar el conjunt de datacions recollides, el calibrat es va realitzar utilitzant el 

conjunt de dades INTCAL13 (REIMER et al., 2013) i el programari OxCal v.4.2 (BRONK 

RAMSEY, 2009). L’interval de confiança que hem tingut en compte normalment correspon 

a una probabilitat del 68,2% (1 sigma ). Creiem que resulta més apropiat utilitzar un interval 

més ajustat, tot i que suposi un major marge d’error, per l’operativitat que comporta al tractar 

les dades, tal i com també han manifestat altres autors  (CASTRO, et al., 1996). 

Pel que fa a la nomenclatura de les datacions, es segueix el model proposat per Castro y Micó 

(1995, p. 258) on les dates radiocarbòniques calibrades dendrocronològicament es citen com 

“cal ANE” (calibrada abans de la nostra era) i les dates relatives provinents de la cronologia 

arqueològica convencional com “arq. ANE”.  D’altra banda, les dates històriques que puguin 

aparèixer, procedents de textos clàssics o altres fonts escrites, es citaran com a “ANE”. El 

conjunt de les datacions recollides al text pot trobar-se als Annexos.



9

2.3. Materialisme històric i producció social.

Hem basat el nostre treball partint dels plantejaments del Materialisme Històric, on la producció1 

o procés productiu constitueix l’aspecte més rellevant en l’articulació i funcionament de les 

societats. Totes les societats humanes, produeixen i són produïdes, i només entenent aquest 

procés i les relacions que se’n generen (relacions socials de producció) és possible entendre 

el funcionament d’una societat històricament determinada (MARX, 1859/1978).

En aquest procés productiu, de forma genèrica, hi intervenen tres elements bàsics: la força 

de treball, els mitjans de producció i el producte, essent denominades les dues primeres forces 

productives i on el producte esdevé el resultat d’un procés de transformació de la matèria 

natural per tal de satisfer les necessitats humanes. No obstant, la finalitat última de la 

producció és el consum, i no pas el producte, de manera que tot producte disposa, alhora, 

d’un valor d’ús. En aquest sentit és important destacar que el consum i també la distribució, 

formen part del procés de producció i que els mitjans de producció constitueixen tot allò que 

s’empra en el procés productiu per obtenir el producte. 

Entre aquests darrers hi trobem diverses categories com l’objecte de treball (matèria sobre la 

qual es realitza la producció, ja sigui primera o acabada) i el mitjà de treball (instruments, 

infraestructures i qualsevol altre element intercalat entre l’objecte de treball i el productor). 

Aquestes categories expressen el lloc de cada objecte o individu en el procés de producció 

de manera que la seva associació no està mai predeterminada. Es tracta de categories 

dinàmiques on un mateix objecte pot ocupar en diferents moments llocs diferents en el procés 

de producció, canviant totalment la seva determinació. Mitjançant l’estudi dels processos 

productius, es perceben les condicions en les que es porta a terme la producció, quins grups 

socials hi participen o com es distribueix i consumeix el producte. De fet, el funcionament 

social recau directament sobre la relació dialèctica entre el grau de desenvolupament de les 

forces productives i les relacions socials de producció (MARX, 1859/1978, p. 200). 

Així, cada societat presentarà unes condicions materials pròpies, identificables de manera 

objectiva. Per exemple, en condicions d’explotació, aquestes relacions s’expressen mitjançant 

1 Per producció s'entén el procés humà conscient de transformació de la matèria natural en una forma utilitzable per a la 
pròpia vida. En aquest procés l'ésser humà no només transforma la naturalesa sinó que es transforma també a si mateix 
(MARX, 1867/1976, pp. 193–200).
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l’apropiació de forma privada d’un o varis mitjans de producció per un sector de la població. I 

conseqüentment, en l’accés preferencial d’aquest sector a la producció social. Aquesta riquesa 

apropiada es denominaria excedent i constitueix la part de la producció que no reverteix en 

forma alguna en el grup o individu que l’ha generat. En oposició a l’excedent, podem emprar 

el terme sobrant o sobreproducte, a aquella producció suplementària que es genera i consumeix 

socialment per fer front, per exemple, a moments de carestia o per emprar en relacions 

d’intercanvi amb altres grups (CASTRO et al., 1998, p. 28).

Per aquest motiu, a l’hora d’afrontar les interaccions socials, cal tenir ben present que 

l’organització de la distribució ve determinada per la prèvia producció, i la producció és, al 

seu torn, fruit de la distribució dels mitjans de producció i dels individus que produeixen. 

De fet, la producció és un procés dialèctic en el qual producció, distribució i consum estan 

estrictament relacionats com a elements d’una mateixa totalitat i diferents en la unitat (MARX, 

1859/1978 pp. 233-244).

En aquest sentit, el procés de producció varia en la seva concreció depenent del moment 

històric i del grup humà. No obstant això, cal analitzar el paper que ocupen els tres elements 

bàsics de la producció motiu pel qual es fa imprescindible una anàlisi dels contextos socials on 

aquests es desenvolupen. I en el cas de les societats baleàriques de l’edat del bronze, sembla 

clar que aquests recauen sobre els espais d’hàbitat o assentament, constituïts normalment al 

voltant d’estructures naviformes (p. e. SALVÀ & HERNÁNDEZ-GASCH, 2009).

2.4. Arqueologia dels assentament i espais domèstics.

Ja hem esbossat anteriorment la importància que té l’estudi dels processos productius 

per al coneixement de l’organització de les societats. Aleshores, partim de la premissa que 

el registre arqueològic no és altra cosa que un observable d’accions socials passades que 

poden associar-se a cada jaciment, a mode de tipologia. Així, de la identificació d’aquestes 

manifestacions arqueològiques (les productives) que, ubicades en un temps i espai concrets 

(període Naviforme,2 Illes Balears), constatem com s’associen i desenvolupen en els contextos 

2 Veure Capítol 3.
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d’hàbitat/assentament. D’aquesta manera, aquests espais esdevenen fonamentals per a la 

comprensió de les dinàmiques històriques dels grups humans, incloses també les d’interacció 

amb altres grups. 

No obstant, l’arqueologia s’ha aproximat a aquests contextos arqueològics des de molts 

punts de vista i perspectives. Des de l’encunyació del terme household archaeology,3 l’arqueologia 

processualista nord-americana va inaugurar l’interès per explicar els processos i els canvis 

que experimenten les societats prehistòriques a nivell domèstic, omplint el buit existent 

aleshores entre els grans discursos sobre les formes d’organització política i la realitat material 

quotidiana del treball arqueològic. Aquestes, reflectien de forma passiva el sistema econòmic, 

polític i ambiental en què s’emmarcaven. Fruit d’això van sorgir les primeres anàlisis d’àrees 

de activitat en contextos domèstics, definides com a zones espacialment restringides on una 

tasca o sèrie de tasques relacionades van ser dutes a terme (FLANNERY & WINTER, 1976). 

Altres desenvolupaments teòrics com el postprocessualisme (p.e. HODDER, 1990) van 

centrar els seus esforços en entendre els aspectes simbòlics i polítics dels grups domèstics. 

En primer lloc, van proposar una anàlisi que reconeixia la importància cultural i la càrrega 

de significació dels contextos quotidians, que podien influir en el conjunt de la societat. 

En segon lloc, van rebutjar la idea dels households com a unitats homogènies i, al seu lloc, 

van considerar la possibilitat que fossin unitats vinculades a través de relacions de poder. 

Altres aproximacions a l’espai domèstic així com el tipus d’activitats que es desenvolupen 

en el seu interior s’han posat en relació a aspectes de tipus cultural (tecnologia constructiva, 

tradicions arquitectòniques, expressió simbòlica), ambientals (clima i medi físic, disponibilitat 

de materials) i socioeconòmics (organització social, mobilitat/sedentarisme del grup, forma 

de subsistència) (RUIZ-ZAPATERO et al., 1986). 

Si bé tot el descrit anteriorment és compartit en bona mesura des de perspectives materialistes, 

aquestes suposen un canvi d’enfocament que no requereix haver d’identificar una unitat 

espacial o social concreta, defugint així la dificultat de definir unes fronteres no sempre clares 

en el registre arqueològic. El canvi de perspectiva suposa buscar l’acció a partir de la qual 

3 També coneguda com l'arqueologia dels grups domèstics, on «Grup domèstic» és una de les possibles traduccions al català 
del terme household, que engloba una sèrie de trets per als quals el nostre idioma no disposa d’una única paraula. Podríem dir 
que un household és la unió conceptual d'una casa, una família i les activitats que duen a terme per mantenir-se tot i que la 
variabilitat d'aquests tres factors és amplíssima i no sempre es superposen (GUYER, 1997).
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descriure l’espai en el qual transcorre. Aquestes accions (les productives) de la vida social, 

s’expressen en diverses esferes de pràctiques econòmiques o polític-ideològiques, que poden 

concretar-se en espais domèstics i/o extradomèstics. Aquests llocs són els que estructuren la 

realitat concreta de les pràctiques socials (CASTRO et al., 1996, 1998, 2002; 2003).

Les activitats que es localitzen en un espai social són el resultat de les relacions socials del 

grup que l’ocupa. Aquestes pràctiques poden presentar un grau d’especialització de certes 

activitats atenent a la recurrència i/o singularitat en cada lloc. D’altra banda, els grups socials 

que treballen en espais determinats tendeixen a convertir-los en espais treballats, de manera 

que, quan hi ha diversos espais on s’ubiquen grups que realitzen tasques diferents, cada espai 

es pot correlacionar amb un dels grups concrets .

Així, entenem per contextos domèstics, aquells espais que desenvolupen les funcions de 

residència o refugi, i on s’hi realitzen activitats de producció i/o de reproducció social. 

Aquestes activitats, de caràcter recurrent, són fruit de la realització de pràctiques de treball, 

i també de consum i distribució. Aleshores, en aquest treball, s’utilitzarà com a unitat 

bàsica d’observació la noció de grup domèstic4 o unitat domèstica de producció en el sí del 

context d’assentament. Ens interessa estudiar com s’estructuren entre si totes les activitats 

realitzades en un mateix lloc, i sobretot, com es produeix la interacció entre les mateixes 

accions realitzades en llocs diferents, en definitiva, quina és la relació entre les diferents 

unitats domèstiques de producció5 constitutives d’un grup humà amb identitat social pròpia. 

D’altra banda les unitats extradomèstiques es caracteritzen per ser indrets de caràcter singular, 

enfront de la regularitat d’activitats dels llocs domèstics. Per exemple, davant d’un gran nombre 

d’habitatges podem trobar un nombre restringit d’edificis dedicats a pràctiques específiques, 

com un taller, un temple o un palau. Poden existir diversos graus de singularització, depenent 

de si corresponen a unes estructures polítiques centralitzades o comunitàries.

En aquest sentit, la pròpia caracterització dels espais de treball, distribució i consum de 

cada unitat domèstica, amb especial atenció a la gestió dels sobrants o excedents, suposa la 

4 Utilitzem el concepte de grup domèstic com a conjunt de persones, sense descendència lineal  que comparteixen un 
espai construït per realitzar funcions bàsiques per a la producció i manteniment del grup, essent la incorporació dels seves 
membres fluctuant i tal volta relacionada amb llaços de parentiu (CASTRO et al., 2003, p. 372). 

5 Cal recordar, doncs aquesta denominació pot induir a error, que es tracta en realitat d'unitats domèstiques de producció, 
consum i distribució, i no només de producció.
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millor aproximació possible al coneixement de les interaccions socials. Aquestes, com per 

exemple la metal·lúrgia, són identificades en els espais socials com a resultat de possibles 

pràctiques d’intercanvi entre grups. De fet, la metal·lúrgia ha estat tradicionalment un dels 

arguments més emprats alhora de discutir la presencia de diferenciacions socials en el si de les 

societats productores, tant a favor com en contra. Això es degut al caràcter especialitzat que 

s’atribueix, en ocasions, al procés de producció metal·lúrgica i al paper que algunes societats 

confereixen a aquests objectes, on el control dels quals té la seva significació en termes de 

jerarquització social. Entre altres aspectes el debat gira al voltant del paper de la metal·lúrgia 

com a agent que pugui afavorir la jerarquització, aspecte especialment rellevant en casos 

on aquesta hi és manifesta com el del Argar (LULL, et al., 2010), però que en altres casos 

s’ha mostrat irrellevant en aquests termes i simplement formaria part de la resta d’activitats 

productives del grup social (MONTERO-RUIZ, 2002). 

2.5. Els estudis arqueometal·lúrgics.

2.5.1. Introducció.

En aquest apartat fem referència a tot el procés metodològic associat als estudis 

arqueometal·lúrgics, els resultats dels quals es concreten al Capítol 6. En aquest sentit, s’ha 

examinat tot el material tant de les campanyes d’excavació a Cap de Barbaria II, com dels 

museus de procedència de les peces, tot respectant els seus inventaris d’origen. 

En primer terme s’ha realitzat un estudi morfomètric (descripció, dimensions i pes), i una 

documentació gràfica (foto i dibuix), per als exemplars que així ho requerien. Posteriorment, 

s’ha realitzat un estudi analític mitjançant l’aplicació de diferents tècniques de laboratori 

escollides en funció de la informació que es volia (o podia) obtenir en cada cas concret. 

En la majoria dels casos, s’ha procedit a l’estudi de la composició química i de les fases 

estructurals tot i que també hi ha diverses consideracions tipològiques, estudis tecnològics i 

de procedència.

En aquest sentit, els principals mètodes analítics emprats per aquest estudi han estat la 

espectrometria per fluorescència de raigs X, els estudis metal·logràfics, la composició per 
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ICP, la microscòpia electrònica de rastreig i la microduresa. D’altra banda, també cal esmentar 

l’aplicació d’anàlisis dels isòtops de plom, per als estudis de procedència dels materials 

arqueològics i que també requereix d’un procés d’obtenció i preparació prèvia del material 

a estudiar. Cadascuna d’aquestes tècniques proporciona un tipus d’informació diferent i 

presenta un grau de precisió que depèn tant de les característiques pròpies del mètode com 

dels límits de detecció i de la configuració dels equipaments emprats. A continuació veurem els 

seus fonaments generals, els possibles camps d’aplicació per als estudis arqueometal·lúrgics 

així com les seves característiques bàsiques.

2.5.2. Preparació de mostres. 

La totalitat de mostres o peces requereixen de diferents tipus de preparació de cara a la seva 

caracterització elemental (XRF) observació microscòpica (metal·lografia i SEM) o bé per a 

l’obtenció de les dades isotòpiques (LIA) o elementals mitjançant ICP.

En el cas de les mostres per a XRF, es tracta de crear una superfície de metall net de corrosió 

o pàtina, adaptant-la en la mesura del possible, a les dimensions de la finestra de lectura de 

l’aparell, que és de forma circular. Per realitzar aquesta feina s’utilitza un aparell elèctric de 

broca rotativa de gran velocitat o bé una llima de forma manual. El treball ha d’ésser precís 

i meticulós, ja que si no s’aplica el temps suficient no es lleva tota la corrosió i si es passa del 

temps, és pot eliminar part del metall sa. A continuació es procedeix a llimar la mostra amb 

un paper de vidre (per exemple, núm. 400) per eliminar les poques restes de pols de la pàtina. 

I finalment es neteja la zona fregada amb aigua destil·lada, abans d’ésser analitzada.

En el cas de la preparació de mostres per a estudis microscòpics, s’empra el mateix procés 

per als estudis metal·logràfics, que per a l’observació i anàlisi en el microscopi electrònic de 

rastreig (SEM), i també per als estudis de microduresa, i inclou diverses etapes (ROVIRA & 

GÓMEZ RAMOS, 2003, pp. 39–42). La primera fase consisteix en la selecció i en l’extracció 

d’una porció del material a estudiar, que ha de ser representativa del conjunt, tenint en compte 

la forma, la funció i l’origen de la peça. Després d’extreure la mostra, aquesta es munta en 

una proveta per procedir al seu desbast i polit per tal d’obtenir una superfície perfectament 

plana i exempta de ratlles.

L’extracció de la mostra es pot realitzar mitjançant algun aparell automàtic de serra (fig. 1.1), 
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doncs sovint aquestes màquines estan equipades amb discos especials de tall per abrasió i 

subministren un líquid lubri/refrigerant, generalment aigua o oli, que evita el sobreescalfament 

del material seccionat per no alterar les seves condicions microestructurals. D’aquesta manera, 

s’obté una secció neta que facilita les següents etapes de preparació i a més permet realitzar, 

ja a simple vista, un examen macroscòpic de les característiques de la mostra a estudiar, com 

la textura, la porositat, el color, etc.

Un cop realitzat el tall, el muntatge de la mostra extreta es realitza mitjançant embotit en 

calent o en fred (figs. 1.2 i 1.3). Per al muntatge d’aquests materials, s’ha utilitzat una resina 

bicomponent autopolimeritzant (metacrilat de metil) d’enduriment ràpid, i motlles de cautxú 

elegits segons la grandària de la mostra a estudiar. Successivament, per al seu desbast i polit 

s’ha utilitzat una polidora automàtica de la marca PRESI (model Mecapol P230) dotada d’un 

braç (P.E.R.U.) amb capçals de 6 i de 3 provetes (fig. 2). S’ha emprat una velocitat de rotació 

del disc de la polidora de 250 r.p.m. per al poliment i de 200 rpm per al polit.

 
Figura 1. Procés de preparació de mostres. (1) Tall de la mostra amb serra. (2) Muntatge de la mostra sobre el 

suport. (3) Motllo de silicona sobre el qual es col·loca la mostra i es vessa la resina. (4) Mostres ja preparades 

per a polir. 
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Posteriorment, ja amb les mostres muntades en provetes (fig. 1.4), es preveu el seu desbast i 

polit mecànic. El desbast inicial serveix perquè la proveta quedi plana per tots dos costats on 

s’utilitza un paper de vidre de gra gruixut i és important desbastar la superfície de la mostra 

de manera uniforme. Després, es va disminuint progressivament la mida de gra fins arribar 

al paper de gra més fi, esborrant amb cada paper de vidre les petjades del desbast anterior.6 

Després de l’últim desbast amb el paper de vidre de gra fi, es passa al polit final que permet 

obtenir una superfície completament exempta de ratlles. Aquest polit es realitza utilitzant 

draps especials col·locats en plats giratoris circulars. Sobre aquests draps s’aboquen petites 

quantitats de partícules abrasives de diferent granulometria, generalment constituïdes per 

òxids d’alumini o pasta de diamant industrial en pols fi. La selecció dels draps i de la mida de 

gra de l’abrasiu depèn del material a polir i de l’objectiu de l’estudi.

 
Figura 2. Polidora automàtica PRESI Mecapol P230 amb braç P.E.R.U i capçal de 6 provetes. Laboratoris 

d’I+D d’Arqueologia del CCHS-CSIC (Madrid).

6 La sèrie utilitzada inclou els papers de vidre de gra P100, P240, P400, P800 i P1200. Aquests valors fan referència al 
nombre de ratlles per unitat de longitud (ROVIRA & GÓMEZ RAMOS 2003, p. 39).
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Tant la fase de desbast com el polit final es solen realitzar mitjançant una polidora de discs, 

a la qual es fixen els papers de vidre i els draps adequats en cada fase de l’operació. Pel 

que fa a l’estudi de les restes de fosa, masses metàl·liques i dels objectes acabats, que en la 

majoria dels casos presentaven intensos fenòmens d’oxidació, la selecció de la zona a tallar 

s’ha realitzat amb l’objectiu de trobar porcions de material que encara conservessin restes del 

nucli metàl·lic original, evitant aquelles zones del tot mineralitzades, és a dir rovellades o amb 

capes de corrosió, ja que no haurien proporcionat informació rellevant sobre les tècniques 

de producció del metall i dels tractaments tèrmics i mecànics als que podrien haver estat 

sotmeses les peces.

Les provetes han estat desbastades en humit emprant paper de vidre de carbur de silici 

amb cinc grans diferents, des del gra més gruixut P100 fins arribar al mida de gra P1200. 

Per al polit de la majoria dels materials s’han emprat draps de feltre amb líquids abrasius 

d’alúmina en suspensió (99,98% Al) dels números 1, 2 i 3 , i un acabat final amb un drap de 

camussa amb líquid d’alúmina en suspensió del número 4, fins a aconseguir una superfície 

perfectament especular.

Figura 3. Obtenció de mostres per a LIA o ICP-MS (1) Obtenció d’encenalls metàl·lics amb aparell abrasiu per 

rotació sobre paper. (2) Recollida de mostres en provetes. 
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El cas de  la preparació de les mostres per a LIA i ICP-MS (fig. 3), consisteix en la recollida 

d’una petita quantitat de metall que es deposita en unes provetes per a la seva posterior 

anàlisi. De fet, aquesta pot realitzar-se amb qualsevol de les eines que hem vist anteriorment 

per a la preparació de les altres mostres, ja sigui amb l’aparell de broca o amb la serra de disc, 

amb les quals recollir un fragment o un conjunt de restes de pols o resquills metàl·lics. En 

el nostre cas han estat extretes mitjançant l’ús de broques d’acer inoxidable de 1,2-1,5 mm 

de diàmetre, emprant una broca diferent per a cada peça per evitar el risc de contaminació. 

Posteriorment aquetes es recollien sobre un paper i es depositaven a les provetes. 

2.5.3. Espectrometria per fluorescència de rajos X (XRF).

Entre les anàlisis portades a terme, s’ha realitzat l’espectrometria de fluorescència de raigs 

X de gran part de les peces i mostres recollides, obtenint informació general, de caràcter 

qualitatiu i quantitatiu dels elements presents, entre els quals hi distingim la composició 

elemental principal, els elements minoritaris i les traces presents en el metall7 (MONTERO-

RUIZ, 2010, pp. 30–36). 

Simplificant en relació al funcionament de la tècnica, per a la XRF s’utilitza un feix primari 

de raigs X per irradiar cada mostra. Els electrons que es troben en l’àtom estan distribuïts en 

diferents nivells i subnivells d’energia i, com a resultat de l’absorció d’energia del feix primari, 

un electró és expulsat de la seva orbital produint un lloc vacant a la capa corresponent i deixant 

l’àtom en estat inestable. En conseqüència, un altre electró d’una capa superior va a cobrir 

aquesta vacant, produint un despreniment d’energia que és igual a la diferència d’energia 

dels nivells entre els quals es produeix el salt electrònic. L’excés energètic resultant d’aquesta 

transició entre orbitals genera l’emissió de fotons de raigs X característics de cada element 

químic que compon la mostra irradiada. Aquesta energia emesa com raigs X es reflecteix com 

a línies en un espectre i permet identificar els elements presents. La concentració de cada 

element es detecta mesurant la intensitat de l’energia associada a cada transició d’electrons.

L’espectre de línies dels elements continguts en la mostra es basa en la intensitat relativa de les 

diferents línies d’emissió d’un espectre de raigs X, hi ha tres sèries principals de línies (K, L, 

M). Per a la identificació i quantificació dels espectres, es poden emprar dos sistemes diferents 

7 S'ha considerat com a elements minoritaris tots els que estan compresos entre <1% -> 0,01%, i com a elements traça els 
que estan presents en quantitats inferiors a 0,01% (<100 ppm).
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que reflecteixen la dualitat d’ona-partícula de la radiació electromagnètica: la fluorescència de 

raigs X per energia dispersiva (ED-XRF o EDAX) i la fluorescència de raigs X de dispersió 

per longitud d’ona (WD-XRF). Per a peces arqueològiques és més comú l’ús de la tècnica 

d’energia dispersiva, que permet aconseguir anàlisi quantitatius satisfactoris en temps més 

ràpids i sense necessitat de crear una superfície plana.

D’altra banda, especialment pel que fa a les anàlisis de metalls, s’ha de tenir present que 

el mètode XRF actua principalment a nivell de la superfície de la mostra i té una escassa 

capacitat de penetració. Per tant, encara que no s’arribi a extreure una mostra, sovint cal 

netejar adequadament l’àrea a analitzar per evitar que l’eventual presència d’una pàtina o de 

contaminacions superficials distorsioni el resultat de l’anàlisi composicional. De fet, aquestes 

capes de formació secundària solen presentar un enriquiment en certs elements (com, per 

exemple, estany, plom, etc.), podent proporcionar valors que no corresponen a la composició 

del nucli metàl·lic original.

Altres paràmetres importants a tenir en compte a l’hora d’efectuar anàlisis espectromètriques, 

són la sensibilitat i la precisió de l’equip. Aquestes depenen en bona mesura de la utilització 

d’un joc de patrons metàl·lics certificats (fig. 4.4) i analitzats en les mateixes condicions 

que s’apliquen a l’anàlisi de les mostres, i es construeixen les rectes de calibratge que 

s’emmagatzemen a la memòria de l’ordinador. És important doncs comptar amb un bon 

conjunt de patrons per al calibratge de l’equip, ja que després de realitzar la mesura, l’equip 

calcula automàticament la composició per referència a les rectes de calibratge corresponents.

En el cas dels materials estudiats en aquesta tesi, les anàlisis XRF han estat portats a terme 

pel Dr. Ignacio Montero Ruiz, emprant un espectròmetre INNOV-X Alpha equipat amb tub 

de raigs X, ànode de plata, condicions de treball: 35KV, 2μA. Els temps d’adquisició es van 

fixar en 40 segons, i els valors quantitatius van ser calculats a partir d’un calibratge validat 

amb patrons certificats. Les anàlisis s’expressen com a percentatge en pes (%) de cada un dels 

elements detectats. En el cas de la plata (Ag) i antimoni (Sb) el límit de detecció és 0,20%, per 

a la resta d’elements se situa en el 0,02%. Els marges d’error en les mesures són:> 0,5% del 

valor per percentatges superiors al 50%; >2% per a continguts superiors al 5% en qualsevol 

altre element; >40% en els continguts inferiors a l’1% dels elements detectats.
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La unitat d’espectrometria (fig. 4.5) és l’aparell situat entre el capçal de suport (fig. 4.1) per a 

l’anàlisi i l’ordinador de control. A més d’altres funcions electròniques, aquest dispositiu conté 

un analitzador multicanal que efectua el registre de l’espectre durant el procés de mesura. La 

unitat de control és un ordinador convencional carregat amb els programes d’operació del 

INNOV-X Alpha (fig. 4.3).

Figura 4. Fluorescència de rajos X. (1) Espectròmetre INNOV-X Alpha del laboratori I+D del CCHS-CSIC 

Madrid. (2) Detall de la col·locació d’una mostra per analitzar. (3) Ordinador amb el programari del INNOV-X 

Alpha. (4) Joc de patrons metàl·lics certificats. (5) Detall de la pistola de raigs X. 
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2.5.4. Espectrometria de Massa de Plasma d’Acoblament Inductiu (ICP-MS).

L’altre mètode emprat per a la caracterització elemental d’algunes de les peces estudiades en 

aquesta tesi és l’Espectrometria de Massa de Plasma d’Acoblament Inductiu (Inductively coupled 

plasma mass spectrometry, ICP-MS), un tipus d’espectrometria que és molt sensible i capaç de 

determinar un rang de metalls en concentracions per sota d’una part per bilió (MONTERO-

RUIZ, 2010, p. 32). 

El mètode utilitza un plasma d’acoblament inductiu per produir ions (ionització) i un 

espectròmetre de massa per tal de separar i detectar-los. Amb aquesta tècnica s’obtenen 

dades de caràcter qualitatiu i quantitatiu i són especialment emprades en arqueologia a l’hora 

de caracteritzar amb precisió els elements minoritaris d’una mostra inorgànica.

En el nostre cas, aquestes anàlisis han estat realitzades al Servei General d’Investigació de 

Geocronologia i Geoquímica Isotòpica (IBERCRON) de la Universitat del País Basc de 

Bilbao (UPV-EHU). Per a la realització de les anàlisis les mostres són tractades i portades a 

dissolució, que es realitza mitjançant atac àcid en recipients tancats, afegint HNO3 concentrat. 

Posteriorment, aquesta dissolució va ser assecada i altre cop dissolta en HNO3. Les anàlisis 

s’han realitzat amb un espectròmetre de masses quadrupolar amb font de plasma (Q-ICP-

MS) marca Thermo, model xSeries-II, equipat amb una interfície Xt, torxa aplantallada 

i nebulitzador concèntric. El calibratge del mateix s’ha realitzat a partir de solucions 

multielementals de 1000 ppm diluïdes a l’entorn esperat per a la mostra. Per al control 

de la deriva instrumental s’ha emprat l’estàndard intern Rh. Els resultats estan expressats 

normalment en ppm a excepció dels elements majoritaris, com el Cu, que s’expressa en 

percentatge.

2.5.5. Metal·lografia.

Per a la caracterització tecnològica dels materials s’han dut a terme estudis metal·logràfics 

principalment d’elements metàl·lics i restes de fosa, per tal d’observar la seva microestructura 

i determinar les condicions de formació i la tecnologia de manufactura dels materials. Les 

metal·lografies permeten examinar l’estructura interna del metall i dels aliatges, observar 

les seves característiques i relacionar-les amb determinades propietats físiques i mecàniques 

(ROVIRA & GÓMEZ RAMOS, 2003). 
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En el cas dels aliatges, els components químics poden trobar-se, per exemple, com solucions 

homogènies, compostos intermetàl·lics, mescles eutèctiques, etc., i les proporcions, les 

formes i estats d’aquests components influeixen en les seves propietats físiques. A més, els 

diferents tractaments mecànics i tèrmics als quals pot haver estat sotmès el material també 

modifiquen la seva estructura cristal·lina; de manera que l’observació de la distribució i de 

la forma d’aquests cristalls permet conèixer les condicions i les tècniques de fabricació del 

metall, si es tracta per exemple d’un material fos (F), recuit (R), forjat (FF) o laminat.

Per tant, mitjançant els estudis metal·logràfics es poden evidenciar tant les característiques 

estructurals del metall -la mida de gra, la distribució de les fases que componen un aliatge i les 

inclusions no metàl·liques- com els eventuals defectes de fabricació de les peces (esquerdes, 

porus de gas, segregats, impureses i inclusions d’escòria), i tots aquests elements proporcionen 

informació valuosa per a l’estudi de la tecnologia metal·lúrgica antiga.

Per dur a terme les observacions s’utilitza un microscopi òptic que pot ser de tipus 

metal·logràfic (llum reflectida) o de tipus convencional (fig. 5). En tots dos casos, els 

microscopis han d’estar equipats amb una sèrie d’objectius que permetin l’observació de 

la mostra a diferents augments, des 50x a 1000x, amb un ocular estàndard de 10x. El color 

també és important, ajudant a identificar determinades estructures i les eventuals inclusions 

presents en les mostres. El microscopi té dos tipus de sistemes d’il·luminació, el camp clar 

(BF, Bright Field) i el camp fosc (DF, Dark Field). El més emprat és el camp clar, i quan es 

vol identificar un element per contrast cromàtic s’observa la mostra en camp fosc. A més, la 

majoria dels microscopis metal·logràfics estan equipats amb una càmera de fotos o de vídeo 

que permet obtenir i emmagatzemar les imatges de la mostra.

Després de l’observació prèvia de la mostra, es procedeix a l’atac químic de la superfície del 

material a observar mitjançant l’ús de reactius que es trien en funció del metall a estudiar i 

de la informació que es vol obtenir. Sempre que sigui possible, l’atac es realitza mitjançant 

immersió, és a dir submergint la superfície de la mostra polida en una solució àcida o base 

feble durant un cert temps, que pot variar des d’uns minuts a pocs segons depenent del tipus 

de metall o segons la solució emprada. 

Mitjançant l’atac químic es posa en evidència la microestructura de la mostra; el reactiu ataca 

la superfície del metall a una velocitat que varia amb la seva orientació cristal·lina i els vidres 
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adjacents es dissolen a diferents profunditats, permetent observar les interaccions dels límits 

de gra, la seva distribució i grandària. La totalitat de les mostres estudiades amb aquesta tècnica 

corresponen a elements metàl·lics de base coure, i s’han atacat utilitzant un reactiu amb clorur 

fèrric i àcid clorhídric en solució alcohòlica, la composició exacta correspon a 10g de clorur 

fèrric, 120 ml d’alcohol etílic de 96º i 30ml d’àcid clorhídric, d’acord amb Scott (1991, p. 72). 

Després de l’atac, cal rentar bé la mostra amb aigua o alcohol i, en cas de rentat amb aigua, 

també eixugar-la amb un raig d’aire calent per evitar fenòmens d’oxidació de l’ metall.

En el nostre cas, s’ha emprat un microscopi òptic convencional Leica model DMLM i les 

metal·lografies s’han portat a terme en col·laboració amb els Drs. Mercedes Murillo i Marc 

Gener, a més de contar amb el consell dels Drs. Salvador Rovira i Ignacio Montero. Tots ells 

han estat elaborats en els laboratoris I+D d’Arqueologia del CCHS-CSIC de Madrid.

 
Figura 5. Microscopi òptic convencional Leica model DMLM amb càmera digital DFC480. Laboratoris d’I+D 

d’Arqueologia del CCHS-CSIC de Madrid.
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2.5.6. Microscòpia electrònica de rastreig (SEM).

Tant els estudis metal·logràfics com les anàlisis XRF ofereixen només una primera aproximació 

a l’estudi arqueometal·lúrgic des de la seva composició i estructura interna. 

La microscòpia electrònica de rastreig (SEM, Scanning Electron Microscopy) és una tècnica analítica 

de gran utilitat per combinar els anteriors tipus d’estudis, permetent realitzar no només una 

observació i caracterització (topogràfica i morfològica) de les mostres a través d’imatges d’alta 

resolució, sinó també l’anàlisi de la seva composició. De fet, aquests microscopis solen estar 

equipats amb un microanalitzador de raigs X que, realitza una anàlisi químic semi-quantitatiu, tot 

permetent l’ús simultani de dues tècniques analítiques. Així, utilitzant electrons en lloc de llum, es 

forma una imatge virtual dibuixada en funció de la composició química de la mostra en estudi i, 

mitjançant el detector, es pot determinar la composició química elemental de les fases d’interès.

Pel que fa a l’estructura d’un SEM, la part principal està constituïda per una columna que 

porta allotjat en el seu interior un canó d’electrons amb un filament que actua com a font 

d’il·luminació. Consta a més d’un sistema de lents electromagnètiques que focalitza i redueix 

el diàmetre del feix d’electrons produït per el filament. Així mateix, està proveït d’un sistema 

de rastreig que fa recórrer aquest feix per la superfície de la mostra, i d’un o diversos sistemes 

de detecció (detectors) que permeten captar el resultat de la interacció del feix d’electrons 

amb la mostra i transformar-lo en un senyal elèctric. L’acoblament a una o diverses bombes 

permet que es produeixi el buit necessari perquè l’equip funcioni adequadament i perquè els 

electrons viatgin en una trajectòria rectilínia.

La tècnica essencialment consisteix en fer incidir en la mostra un feix de electrons accelerats 

a alta velocitat provocant l’aparició de diferents senyals que, captades pels detectors, 

proporcionen informació sobre la naturalesa i de les característiques de la mostra. Els detectors 

més comunament usats són els detectors d’electrons secundaris i d’electrons retrodispersats.

Els electrons secundaris (energia superfície, inferior a 50eV) proporcionen una imatge de la 

seva morfologia superficial molt semblant a la visió de l’ull humà, mentre que els electrons 

retrodispersats (energia rebotada superior a 50eV) permet distingir fases d’un material amb 

diferent composició química proporcionant una imatge qualitativa de zones amb diferent 

nombre atòmic.
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Per llegir aquests senyals la sonda per al microanàlisi utilitza la radiació dels raigs X que emet 

la mostra com a resultat del bombardeig d’electrons, proporcionant informació analítica 

sobre la composició de zones seleccionades de la mostra, podent analitzar una àrea d’unes 

quantes micres de diàmetre. La capacitat de penetració del raig d’electrons en la mostres 

depèn del voltatge amb què s’impulsen i del nombre atòmic dels elements que componen 

el material estudiat. En general aquests microanalitzadors, en utilitzar un sistema d’energia 

dispersiva, detecten només els elements amb un pes atòmic major al del beril·li (Be), amb una 

resolució d’aproximadament 0,1% en pes. 

Finalment, la profunditat de focus d’un SEM varia aproximadament de 100 a 500 micres i 

té una profunditat de camp molt elevada; la resolució sol estar compresa entre 3 i 20 micres, 

depenent del microscopi i de les seves condicions de buit. La seva capacitat d’ampliació pot 

estar compresa entre 20-50x i 300.000x, o fins i tot més en models més desenvolupats. 

La preparació de les mostres per a aquesta tècnica depèn del tipus de material que es vulgui 

analitzar, però una condició bàsica és que els materials a estudiar estiguin secs i, en general, 

que siguin conductors de corrent elèctric. De fet, quan els electrons secundaris interaccionen 

amb un material no conductor, es produeix un excés de càrrega positiva en la seva superfície 

i s’obté una imatge borrosa; per tant, si la mostra no compleix aquest requisit, cal recobrir-la 

amb una fina pel·lícula d’un material conductor de l’electricitat i de la calor (metal·lització o 

sputtering), en general grafit o metalls pesants com or i platí.

No obstant això, hi ha altres tipus de SEM -el de pressió ambiental (Environmental SEM, 

ESEM), de pressió variable (variable pressure SEM, VPSEM) i de baix buit (Low-vacuum SEM, 

LVSEM) que permeten analitzar mostres no conductores i que es solen emprar principalment 

per a l’estudi de mostres orgàniques. 

La microscòpia electrònica de rastreig ha estat la tècnica emprada per a l’estudi d’alguns dels 

materials, els quals s’han preparat en base al mètode emprat per als estudis metal·logràfics, ja 

descrit anteriorment.

Les anàlisis SEM-EDX han estat realitzades emprant un Microscopi electrònic de Rastreig 

(SEM) de pressió variable Hitachi 3400n (Tipus II) equipat amb detectors per electrons 

retrodispersats (SE) i secundaris (BSE). Els voltatges d’anàlisi s’han establert entre 20 i 30 
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KeV mentre que els d’observació s’han realitzat a 20 KeV. Les mostres foren observades en 

condiciones de baix buit (VP-SEM), a una pressió de 25pa. Aquest treball es desenvolupà en 

el Laboratori de microscòpia electrònica i microanàlisis (MICROLAB) del Instituto de Historia 

(CSIC). Els anàlisis EDRX s’han realitzat amb un detector Bruker X-Flash quantax 1010 

(SDD). Per a la seva observació en el SEM, les mostres analitzades han estat metal·litzades 

amb grafit. S’ha disposat de la col·laboració d’Oscar García-Vuelta, Tècnic del SEM del 

MICROLAB al CCHS-CSIC, en tot el procés d’estudi d’aquests materials.

 
Figura 6: Microscopi electrònic de Rastreig (SEM) de pressió variable Hitachi 3400n (Tipus II), dels laboratoris 

d’I+D d’Arqueologia del CCHS-CSIC de Madrid.

2.5.7. Anàlisi dels isòtops del plom (LIA).

Els isòtops de plom (LIA, lead isotope analysis), és una tècnica emprada actualment en 

arqueologia per a establir l’indret d’origen d’alguns metalls (MONTERO-RUIZ & HUNT, 

2006; MONTERO-RUIZ, 2010, pp. 38–41). 
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A partir dels anys 30 del segle XX es produeix un desenvolupament de l’espectrometria 

d’emissió òptica que té com a conseqüència la generació de corpus analítics de materials 

metàl·lics prehistòrics, essent el més significatiu de tots el del Landesmuseum de Stuttgart 

(SAM). L’objectiu principal d’aquesta ingent tasca era la identificació de les fonts de 

proveïment del metall; tanmateix, a partir dels anys 60 i sobretot dels 70 es produeix un 

descrèdit en relació al potencial de les analítiques de composició per a traçar l’origen del 

mineral i s’inicien una sèrie d’estudis centrats en comprendre els canvis de la matèria prima, el 

mineral, en el procés metal·lúrgic, en el grau d’interrelació compositiva entre mineral i metall 

i en els elements traça. El caràcter físico-químic del procés metal·lúrgic té com a resultat 

una falta de correspondència composicional entre el mineral d’origen i el metall resultant. 

Les analítiques d’isòtops de plom cobreixen, si més no en part, la vella aspiració dels estudis 

sobre metal·lúrgia antiga de conèixer les fonts de proveïment del mineral, cosa que, al seu 

torn, permet aprofundir en els sistemes de proveïment, producció i intercanvi.

El plom té quatre isòtops estables (204Pb, 206Pb, 207Pb i 208Pb), és a dir àtoms amb el 

mateix nombre atòmic però diferent massa, que presenten propietats químiques pràcticament 

idèntiques. La tècnica estableix la relació o proporció entre els isòtops Pb-208 (procedent del 

Tori), Pb-207 (procedent de l’actini, que al seu torn procedeix del U-235), Pb-206 (procedent 

del U-238) i el Pb-204 (no radiogènic). 

Les composicions isotòpiques de les roques de la part terrestre més externa han “evolucionat” 

més lentament, i aquesta evolució ha quedat gravada en les menes de plom pertanyents 

a les diferents eres. Per tant, la composició isotòpica dels dipòsits minerals pot variar 

significativament d’un a un altre, depenent principalment de la diferent evolució i de la seva 

edat geològica. L’abundància dels isòtops del plom i la significativa diferència que s’observa 

en la composició isotòpica de les diferents zones mineres han resultat ser una eina molt 

útil per a distingir entre dipòsits minerals, i proporcionar així un mètode per determinar la 

possible procedència dels materials resultants de les operacions de producció de metall. La 

relació establerta per a una mineralització no té valor fix, sinó que presenta petites variacions 

producte de petites diferències de concentració en el dipòsit que constitueixen l’anomenat 

Camp Isotòpic.
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Així, a la dècada dels seixanta, aprofitant l’experiència en alguns camps de la geologia (que 

desenvolupà la tècnica als anys 30), Robert H. Brill plantejà les possibilitats de les anàlisis 

d’isòtops de plom a l’arqueologia. Entre 1963 i 1965 es realitzaren les primeres mesures 

al Departament de Química del Laboratori Nacional de Brookhaven (EUA). S’analitzaren objectes 

de plom i vidriats, així com la plata, el bronze i el coure. En resten al marge l’or i el ferro. 

A finals dels setanta, Noel Gale, inicià la utilització sistemàtica de la tècnica en diferents 

materials de la Mediterrània oriental, en col·laboració amb Sophia Stos-Gale des del Isotrace 

Laboratory de la Universitat d’Oxford (GALE, 1978). A la dècada dels noranta, aparegueren 

altres laboratoris d’anàlisis entre els que destaquen la Universitat de Bradford, l’Institut Max 

Planck de Heidelberg o la Smithsonian Institution.

En síntesi, les anàlisis dels isòtops del plom es basen en la variabilitat de les composicions 

isotòpiques dels minerals presents en els diferents dipòsits, ja que aquesta composició és 

característica d’una determinada zona minera i queda invariable tant al llarg del temps com 

durant els processos metal·lúrgics als quals pugui sotmetre el mineral (WOODHEAD, et 

al., 1999). Així mateix, dins dels mateixos dipòsits minerals, la variabilitat de la composició 

isotòpica generalment sol ser mínima. 

Això ha permès utilitzar els isòtops del plom per a l’anàlisi de diferents materials arqueològics 

en els quals hi ha quantitats de plom a nivell de traces però suficients per mesurar la seva 

composició isotòpica (0,5 mg). Actualment, a la investigació arqueomètrica, se solen emprar 

majorment les ràtios 207Pb/206Pb i 208Pb/206Pb per representar gràficament els resultats 

en un diagrama bivariant i examinar visualment, ja que aquestes relacions generalment 

proporcionen un mitjà prou fiable de diferenciació entre els diferents camps isotòpics.

No obstant, el mètode presenta algunes limitacions en l’aplicació, com per exemple la 

possibilitat de barreges entre metalls de diferent procedència o bé, el solapament de camps 

isotòpics que no permeten determinar clarament l’origen del material examinat. En aquests 

casos, un estudi comparatiu de la composició química principal i dels elements traça tant 

de les mostres geològiques com dels materials arqueològics examinats pot contribuir a 

diferenciar els diferents recursos miners possiblement emprats en un determinat jaciment i 

en una determinada època.
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En el procés emprat per mesurar els isòtops de plom s’utilitza un espectròmetre de masses, 

instrument que permet analitzar els diferents isòtops atòmics separant els àtoms carregats 

elèctricament, escalfant amb un feix part del compost a analitzar fins vaporitzar i ionitzar els 

diferents àtoms. 

Simplificant molt el procés, per a les anàlisis de masses s’utilitza el mètode del gel de sílice 

per produir ions de plom. Un màxim de 1μg de plom en solució es col·loca sobre un fi 

substrat de gel de sílice amb una petita quantitat d’àcid fosfòric en un filament metàl·lic, que 

sol ser de reni; els ions de plom són produïts pel escalfament elèctric d’aquest filament. La 

temperatura elevada (d’entre 1100-1300ºC) genera la ionització del vapor i, mitjançant un 

camp d’alt voltatge i col·limadors, els ions produïts s’acceleren i es col·limen en un feix que 

entra en un camp magnètic generat per l’electroimant, desviant els ions en línies circulars. Els 

radis d’aquests cercles són proporcionals a les masses dels isòtops, i per tant els més pesats 

són desviats menys que els que tenen una massa menor. Aquests ions separats arriben als 

col·lectors que solen ser recipients metàl·lics definits com gàbies o caixes de Faraday (Faraday 

cups) o comptadors de ions SEM (Secondary Electron Multiplier), connectats directament amb la 

xarxa electrònica de mesurament. Els espectròmetres de masses d’ionització tèrmica mesuren 

les proporcions isotòpiques en lloc de les freqüències absolutes, i les proporcions finals 

corresponen als valors mitjans de cada grup de mesura (una anàlisi sol constar de 75 mesures 

individuals). Un cop obtingudes les dades, cal corregir el fraccionament isotòpic analitzant 

patrons, és a dir materials de referència de composició isotòpica coneguda i certificada pel 

National Institute of  Standards and Technology, generalment un dels NBS Standard Reference 

Materials, SRM 981 o SMR 982. Una descripció més exhaustiva d’aquest procediment es pot 

trobar en (SANTOS ZALDUEGUI et al., 2003).

Les anàlisis dels isòtops del plom de les nostres mostres han estat portats a terme al Servei 

General d’Investigació de Geocronologia i Geoquímica Isotòpica (IBERCRON) de la 

Universitat del País Basc de Bilbao (UPV-EHU), utilitzant un espectròmetre de masses de 

ionització tèrmica (TIMS) Finnigan MAT 262, equipat amb 8 caixes Faraday i un Multiplicador 

de Electrons Secundaris (fig. 7). La correcció de la fraccionament isotòpic ha estat calculada 

usant l’estàndard NBS- 981, amb el resultat d’un factor de correcció de 1.0011/amu. L’error 

estàndard (precisió 2SE) era sempre inferior a 0,01%.
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Figura 7. Espectròmetre de masses de ionització tèrmica (TIMS) Finnigan MAT 262. Servei General 

d’Investigació de Geocronologia i Geoquímica Isotòpica (IBERCRON) (UPV-EHU) (imatge de RENZI, 

2013).

2.5.8. Estudis de Microduresa. 

Les anàlisis de microduresa descriuen una qualitat física, molt interessant des del punt de 

vista de la tecnologia metal·lúrgica, la resistència a la deformació. Aquest tipus d’estudis 

s’utilitzen en arqueometal·lúrgia per tal d’avaluar les propietats mecàniques o funcionals d’un 

determinat material o objecte (MONTERO-RUIZ, 2010, p. 29).

La duresa d’un material es mesura amb un duròmetre, que és un aparell que aplica una força 

determinada sobre una punta afilada que penetra en el material, la  duresa es quantifica en 

funció de quant penetra aquesta punta. Hi ha diverses escales que mesuren aquesta propietat 

dels materials, però la més utilitzada en metal·lúrgia històrica és l’escala Vickers (SCOTT, 

1991, p. 77). 
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Per tal de portar a terme aquests estudis s’ha emprat el microduròmetre Remet HX-1000 dels 

laboratoris I+D d’Arqueologia del CCHS-CSIC de Madrid (figs. 8.1 i 8.2). El procediment 

Vickers empra un penetrador de diamant en forma de piràmide que s’aplica perpendicularment 

a la superfície de la mostra, sota la acció d’una càrrega d’entre 200 i 500g. 

De la mesura de les diagonals sobre la marca deixada pel penetrador en la superfície de la 

mostra se n’extreuen les mesures de duresa. Cal assegurar que la mesura es porta a terme 

sobre una superfície plana, si no les dades perden fiabilitat. A més, la duresa que es mesura és 

la de la capa més superficial, així que no hi pot haver res entre la punta i el material a mesurar. 

És per tot això que sovint les mesures es duen a terme sobre les provetes que també es fan 

servir per a la metal·lografia. D’altra banda el duròmetre deixa petites marques sobre la 

superfície mesurada, sobretot si és tova, amb el que es considera una tècnica invasiva.

Figura 8. (1) Microduròmetre Remet HX-1000, dels laboratoris d’I+D d’Arqueologia del CCHS-CSIC de 
Madrid. (2) Detall de l’aplicació de l’anàlisi sobre la proveta. 
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CAPÍTOL 3

La seqüència històrica de la prehistòria balear.

3.1. Periodització de la prehistòria balear. 

3.1.1. Marc cronocultural.

El context cronològic i cultural d’aquesta tesi doctoral es concentra al període naviforme, que 

amb prou certesa podem situar entre ca. 1.600 i el 850 cal ANE. No obstant, són diverses 

les manifestacions arqueològiques representades en aquest treball que transcendeixen els 

límits convencionals aquí plantejats, de manera que resulta convenient observar-los des d’una 

perspectiva més àmplia. 

L’objecte d’estudi d’aquest treball recau sobre diversos elements arqueològics procedents de 

les Illes Pitiüses, especialment de l’illa de Formentera. Val a dir que a hores d’ara la prehistòria 

de les Pitiüses continua essent un dels períodes que més dubtes planteja de l’arqueologia de 

les Illes Balears. La falta de contextos arqueològics excavats en extensió, la publicació parcial 

dels resultats i la pròpia precarietat del registre arqueològic són alguns dels aspectes que han 

contribuït a la configuració d’aquesta realitat. De la mateixa manera, la manca de datacions 

radiocarbòniques que permetin un ancoratge segur dels materials, ha contribuït a la relativitat 

cronològica de la majoria dels jaciments estudiats. Així, la majoria de marcs cronoculturals 

aplicats a la prehistòria de les Pitiüses han tingut normalment un punt de partida en els grups 

arqueològics i perioditzacions de Mallorca i Menorca, tradicionalment més contrastades. 

Tanmateix, per a la prehistòria balear, la situació actual es fonamenta en l’important activitat 

arqueològica que s’ha vingut desenvolupant durant la segona meitat del segle XX i el que portem 

de XXI. La importantíssima sèrie de datacions radiocarbòniques disponibles per a Mallorca i 

Menorca, tot i que llastrada pel dèficit de publicacions dels materials i contextos arqueològics, 
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ha permès construir i identificar un conjunt important dels processos socials i esdeveniments 

històrics de les seves primeres comunitats. En aquest sentit el treball de Rafael Micó (2005), 

seguint la feina iniciada en una obra anterior (CASTRO, et al., 1996), recull i sintetitza de forma 

crítica tota aquesta informació, construint la base sobre la qual s’estructuren les diferents 

propostes de periodització actualment vigents. En aquesta tesi hem partit d’aquesta proposta 

de periodització radiomètrica (MICÓ, 2005, pp. 430–432) tot incorporant algunes novetats del 

registre arqueològic en els darrers anys i matisant altres aspectes actualment en debat, que en 

qualsevol cas no modifiquen la proposta inicial, que era la següent.

• Primer poblament (ca. 2.500/2.300 cal ANE)

• Calcolític campaniforme (2.300-2.000 cal ANE)

• Epicampaniforme-Dolmènic (2.000-1.600 cal ANE)

• Naviforme (1.600-1.100/1.000 cal ANE)

• Prototalaiotic i Prefenici (1.100/1.000-850 cal ANE)

En aquest sentit, el desenvolupament de la recerca arqueològica a les Balears i especialment a 

Mallorca i Menorca, ha generat diverses obres de síntesi que recullen de manera exhaustiva les 

principals dinàmiques socials i esdeveniments històrics d’aquestes poblacions. Es a partir d’elles 

(ALCOVER, et al., 2001; ALCOVER, 2008; COSTA & GUERRERO, 2002; GUERRERO, et 

al., 2007; LULL, et al., 2008; LULL, et al., 1999, 2004; SALVÀ, et al., 2002) que presentarem els 

principals aspectes generals de cadascun dels períodes diferenciats per a la prehistòria de les 

Balears, des dels primers assentaments a finals del III mil·lenni, fins aproximadament el segle 

IX cal ANE on les comunitats fenícies i talaiòtiques prenen el protagonisme, tot iniciant el 

període que convencionalment es coneix com protohistòria o edat del ferro. 

3.2. El primer poblament. 

3.2.1. Introducció i cronologia dels models de poblament.

La investigació al voltant de la colonització humana de l’arxipèlag balear és possiblement 

un dels aspectes més debatuts, i encara ara controvertits, de la recerca prehistòrica a les 

illes. Les discrepàncies entorn a diversos aspectes del registre material excavat, així com el 

desenvolupament primerenc de la datació radiocarbònica han suscitat un intens debat entre 
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diversos grups de treball de forma pràcticament ininterrompuda des dels anys setanta del 

passat segle XX, el qual ha tingut girs sorprenents en els darrers 10-15 anys.

Fou a partir de les excavacions de William Waldren a la Cova Moleta i a l’abric de Son 

Matge, entre altres jaciments mallorquins (ROSSELLÓ-BORDOY & WALDREN, 1973; 

WALDREN, 1982), així com de les troballes atribuïdes a accions antròpiques a la Cova 

des Canet (KOPPER, 1984); a més de la identificació d’indústries lítiques sobre sílex locals 

(CARBONELL, et al. 1981), que s’havia definit una llarga seqüència de poblament per a l’illa 

de Mallorca, estructurada en vàries fases: mesolític, protoneolític, neolític i calcolític (GUERRERO, 

1996; 1997). Aquesta seqüència, anava en consonància amb els plantejaments que tot just 

es feien per a altres illes del Mediterrani (Còrsega, Sardenya, Creta, Xipre,...) (CHERRY, 

1990; GUILAINE, 1994; SIMMONS, 1991) on diverses comunitats s’hi haurien establert 

i haurien interactuat amb espècies animals endèmiques. Aquest discurs, per al cas de les 

Balears, fou emprat per explicar diversos nivells on apareixien restes antròpiques amb 

d’altres de Myotragus balearicus8 i que en datar-les s’erigiren com la principal evidència del 

poblament neolític de les illes. De la mateixa manera, paral·lelament al desenvolupament 

de la seqüència de la prehistòria balear, es va plantejar la hipòtesi del control que haurien 

exercit els pobladors “protoneolítics” sobre les manades de Myotragus, fins al punt d’haver 

assajat a domesticar-lo, i posteriorment haver-lo portat a l’extinció. Malgrat que el possible 

poblament mesolític fou assumit amb reserves per molts investigadors (FERNÁNDEZ-

MIRANDA, 1978; ROSSELLÓ-BORDOY, 1972), la resta de la seqüència, recolzada en 

sèries de datacions radiocarbòniques, fou acceptada de forma gairebé general per la comunitat 

científica (CASTRO et al., 1995, 1996; FERNÁNDEZ-MIRANDA & WALDREN, 1974, 

1979; GUERRERO, 1996, 1999; ROSSELLÓ-BORDOY, et al., 1967; WALDREN, 1992, 

1982, 1986, 1991). 

Aquesta seqüència a partir de la materialitat mallorquina, servia de referència per a explicar 

els processos de la resta de l’arxipèlag, que en base a excavacions com les de l’avenc d’es 

Pouàs (Eivissa) o Cova Murada (Menorca), també recolzades en datacions radiomètriques 

de contextos poc clars estratigràficament, s’articulava tot el discurs de les fases neolítiques o 

mesolítiques a les illes Balears. 

8 Myotragus balearicus és un mamífer extint de la família dels bòvids, de la subfamília dels caprins, del qual se'n coneixen 
actualment restes a Mallorca, Menorca, Cabrera i sa Dragonera.
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Però a finals dels anys noranta, l’inici de les excavacions a la Cova Estreta i Cova des Moro, 

on es localitzà Myotragus en un context tafonòmic sense activitat humana (ENCINAS & 

ALCOVER, 1997; GUERRERO & GORNÉS, 2000; GUERRERO, 1999), permeteren 

qüestionar la hipòtesi de la manipulació de les banyes i l’acumulació de copròlits en indrets 

de presumpta estabulació. De fet, ambdós fenòmens respondrien a comportaments propis 

de la pròpia espècie i no poden explicar-se com a resultat d’una activitat antròpica. Aquest 

trasbalsament, portà a revisar tota la seqüència de poblament plantejada per a les Balears, de 

manera que des d’aleshores diversos investigadors dubtaren obertament de que Mallorca, i la 

resta de l’arxipèlag, hagi pogut ser poblada per grups mesolítics i “protoneolítics” (ALCOVER 

et al., 2001, pp. 48–49; LULL et al., 1999, pp. 15–16).  

Fou en aquest precís moment, un cop descartada la cronologia alta (Mesolítica o epipaleolítica) 

per a la colonització de les Balears, quan s’obrí un intens debat a nivell bibliogràfic per tal 

de posar a prova els dos plantejaments que, partint d’un mateix registre material, en feien 

lectures diferenciades atenent especialment a qüestions de caire cronològic.

Així, el 2001 l’equip de J. A. Alcover, va establir que la primera presència humana a Mallorca 

s’havia de situar entre el 3000 i el 2030 cal ANE, plantejament que transcendí com “hipòtesi 

de l’arribada tardana” (ALCOVER et al., 2001, p. 49). Aquesta, fou inicialment molt discutida 

per alguns grups d’investigadors (WALDREN, et al., 2002; WALDREN, 2003) però també 

acceptada i matisada pels propis autors i altres (ALCOVER, 2004, 2005, 2008, 2009; CALVO 

et al., 2002; GUERRERO et al., 2007; GUERRERO, 2002; LULL et al., 2008; LULL, et al. 

2001; 2004). Actualment, aquesta hipòtesi és majoritàriament acceptada i les divergències es 

centren en aspectes metodològics, especialment aquells relacionats amb l’acotació del marc 

temporal concret dels primers contactes i l’assentament estable. Aquesta precisió dintre del 

tercer mil·lenni cal ANE és important de cara a analitzar les causes del poblament i a avaluar-

ne les conseqüències. Vegem ara quines són les tres principals propostes actuals al respecte:

• Grup ArqueoUIB9: 

L’equip ArqueoUIB, anteriorment dirigit per el Dr. Victor Manuel Guerrero Ayuso, 

actualment sota la direcció del Dr. Manel Calvo Trias, ve defensant des de 2002  un procés de 

9 Aquesta es la denominació actual del grup de recerca de l’àrea de Prehistòria de la Universitat de les Illes Balears, 
anteriorment conegut com Arqueobalear. 
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poblament que discorreria de forma dilatada en el temps i que veuria diverses fases (COSTA, 

2000; GUERRERO, 2002):

1. Fase de descobriment.

2. Fase de colonització: Correspondria a un moment on les illes son freqüentment 

visitades però el poblament estable no s’ha fet efectiu.

3. Fase d’assentament estable. 

Amb aquest plantejament, els autors ja no defensen l’existència d’evidències sòlides 

de poblament anteriors al 3.000 cal ANE (GUERRERO et al., 2007, p. 61) sinó que 

únicament hi situen determinats indicis que respondrien a l’àmbit de les visites ocasionals 

o esporàdiques. Aquest fet els permet explicar conjunts com el de les industria lítiques de 

Binimel·là i Ciutadella a Menorca (FULLOLA et al., 2005) que apuntarien, segons els autors, 

a una presència esporàdica de poblacions ja al pre-neolític o epipaleolític. Per altra banda, 

l’equip d’ArqueoUIB, també considera rellevants a nivell informatiu determinades evidències 

que han resultat descartades per altres investigadors (ALCOVER, 2009, p. 13; LULL et al., 

2004, p. 127) com els corresponents a les datacions fetes sobre restes de carbons vegetals 

de les balmes de son Matge, son Gallard (Mallorca) i de la cova dels Morts de Mongofre 

Nou (Menorca). Aquestes podrien constituir la prova d’un primer poblament en vies de 

consolidació i que estaria vinculat a processos de transhumància de caprins.   

Partint de les informacions anteriors, els autors proposen un marc cronològic que permetria 

situar els primers assentaments (inestables o no permanents) entre el 2.870 i el 2.500 cal 

ANE, al mateix temps que situen l’inici del que anomenen “primer assentament estable” cap 

al ca. 2.500 cal ANE i sobre el qual parlarem en posteriors apartats (GUERRERO et al., 2007, 

p. 75 i 103). 

• Grup d’Arqueoecologia Social Mediterrània (ASOME-UAB): 

Des de l’equip de la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigit pel professor Vicente Lull 

Santiago, ja es mantenia una certa prudència respecte les veus que plantejaven un poblament 

mesolític i epipaleolític del l’arxipèlag balear, abans de consolidar-se la hipòtesi de l’arribada 

tardana (CASTRO et al., 1997, 1996). Tot i això, si reconeixien un moment d’arribades 

ocasionals i poblament neolític al qual anomenaren Fase 0 (LULL et al., 1999, pp. 13–25), 
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i que en qualsevol cas no permetia situar la colonització de Mallorca amb anterioritat al 

ca. 3.500 cal ANE. Aquesta proposta seria reformulada pocs anys després, tot acceptant la 

cronologia recent per a la colonització de les Illes Balears (LULL et al., 2001, 2004). 

En aquestes darreres propostes, mitjançant una rigorosa anàlisi dels contextos arqueològics 

amb datacions radiocarbòniques disponibles, els autors establien que el primer poblament 

humà, restringit en primera instància a Mallorca, dataria del tercer quart del III mil·lenni cal 

ANE. Proposta que resultava en consonància amb la ja avançada per altres investigadors 

(ALCOVER et al., 2001) i que ells mateixos han delimitat a l’època compresa entre el 2.400 

i el 2.300 cal ANE (LULL et al., 2008, pp. 12–13). Moment que correspondria als darrers 

segles dels grups arqueològics del calcolític.

Per tal d’establir aquesta cronologia els investigadors es basen fonamentalment en les datacions 

radiocarbòniques més altes corresponents a mostres de vida curta, les quals corresponen a la 

Cova des Moro10 i Cova de Moleta11, que cal situar entorn ca.2.300 cal ANE. De la mateixa 

manera que constaten l’absència dels materials típics del neolític al Mediterrani Occidental 

com les ceràmiques llises amb decoració cardial o epicardial i altres estils regionals posteriors 

com Chassey, Treilles o Ozieri (LULL et al., 2004, p. 127).

Per altra banda, consideren que l’extinció del Myotragus no tindria cap vinculació amb 

l’arribada dels primers pobladors a les illes doncs les datacions més antigues realitzades 

sobre aquesta espècie són gairebé un mil·lenni més antigues que les primeres evidències de 

presència humana. 

• Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) (CSIC-UIB).

Des de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), l’equip dirigit pel Dr. Josep 

Antoni Alcover ha estat un dels més actius en la recerca recent dels orígens del primer 

poblament humà de les Illes Balears. Des de 2.001 venen defensant el model de colonització 

tardana, a través de diverses publicacions fruit d’un intens debat, especialment amb l’equip 

d’ArqueoUIB (ALCOVER et al., 2001; ALCOVER, 2004, 2005, 2008, 2009; RAMIS & 

10 Els autors fan referència a la datació UtC-7878 de Cova des Moro (VAN DER BORG, 2001). Recentment (CALVO & 
GUERRERO, 2008, p.105) s’han realitzat noves mostres sobre el mateix individu (KIA-30020).

11 Veure annexos: KIA-20213 (VAN STRYDONK, BOUDIN i ERVINCK, 2005).
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ALCOVER, 2001; RAMIS, 2006; RAMIS et al., 2001). D’aquesta manera, han centrat la seva 

atenció en l’adscripció de les datacions radiocarbòniques de vida curta, a nivells estratigràfics 

clars i homogenis així com en la seva relectura i interpretació. 

Així, de la seva proposta més actualitzada se’n desprèn que la primera presència humana 

a Mallorca, i per extensió a les Balears, s’ha de situar entre el 2.350 i el 2.150 cal ANE, 

(ALCOVER, 2008, pp. 24–27), atenent a les dades més antigues que ofereixen les datacions 

sobre herbívors12 i humans13 respectivament. Per tant, en oposició a models anteriorment 

esmentats, segons Alcover, no hi hauria cap evidència basada en datacions radiocarbòniques 

que doni suport a una colonització de Mallorca anterior a la dels productors de les ceràmiques 

incises. En aquest mateix sentit, s’han posicionat alguns dels seus col·laboradors recentment, 

tot incorporant el fenomen de l’arquitectura ciclòpia a aquestes primeres comunitats (RAMIS, 

2010, pp. 65–66).

Per altra banda, consideren vàlida la hipòtesi que suposa que l’extinció de Myotragus balearicus fou 

conseqüència de l’arribada dels humans en la mesura que no existeix cap altra causa possible per 

explicar-ne l’extinció i atenent a que la línia evolutiva d’aquesta espècie va superar importants 

canvis climàtics al llarg de la seva evolució sense arribar a extingir-se (ALCOVER, 2009, p. 29). 

3.2.2. Síntesi i consideracions.

Amb això, hem vist com després d’un intens debat al voltant de diferents aspectes teòrics, 

metodològics i d’interpretació al voltant dels primers assentaments humans a les illes, existeix 

un cert consens, cada cop més consolidat, en favor de la cronologia de l’arribada tardana. 

L’estat actual de les dades procedents de datacions radiocarbòniques, no permeten elevar 

aquesta data per sobre de meitat del III mil·lenni cal ANE i de fet els testimonis més segurs 

recomanen rebaixar-la fins a ca. 2.300 cal ANE, per al cas Mallorquí, en plena sintonia amb 

els moments finals del Calcolític en àrees continentals. En aquest mateix sentit existeix una 

plena sintonia entre les dades procedents de mostres de fauna domèstica introduïda i la dels 

contextos humans.

12 Veure Beta 155645 (Cova des Moro), Beta 154196 i KIA 15726 (Coval Simó),  KIA 17389 (Ca na Cotxera) i KIA 23434 
(Son Gallard) ) (ALCOVER, 2009; MICÓ, 2005).

13 Veure KIA 30020 (Cova des Moro), KIA 29163 (Es Pouàs), UtC 7878 (Cova des Moro), UtC 7849 (Biniai Nou), KIA 
20213 (Cova de Moleta) (ALCOVER, 2009; MICÓ, 2005).
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Respecte als motius que pogueren comportar una colonització tan tardana, respecte al que 

coneixem de la resta d’illes mediterrànies, s’han assenyalat diverses opcions com el relatiu 

allunyament respecte al continent, la seva marginalitat respecte a les rutes d’intercanvi 

d’obsidiana o bé l’estabilitat social de les comunitats continentals. En qualsevol cas, són 

encara escasses les dades procedents dels primers contextos poblacionals i sovint provenen 

de jaciments amb molts segles i distintes seqüències d’ocupació. Caldrà esperar que futures 

investigacions aboquin noves dades que permetin replantejar aspectes com l’extinció del 

Myotragus o la colonització sincrònica de les diferents illes de l’arxipèlag14. 

3.3. El calcolític campaniforme. 

D’aquesta manera, un cop repassades les principals hipòtesis explicatives entorn als moments 

inicials de la colonització humana de les Balears, vegem ara de forma resumida quines són les 

principals evidències materials que sustenten tals explicacions.

El fenomen campaniforme es un dels grans esdeveniments de la Prehistòria europea que 

aconseguiren ultrapassar els límits dels grups arqueològics regionals per esdevenir un element 

arqueològic de gran abast, especialment a l’Europa central i occidental. A grans trets podem 

definir-lo com un estil decoratiu aplicat sobre el material ceràmic i que es generalitza durant el 

III mil·lenni cal ANE i que normalment apareix associat a altres elements materials dels grups 

calcolítics (KRISTIANSEN, 1998). Pel que fa a la seva presència a les Illes Balears, malgrat 

aquesta fou documentada fa vàries dècades, el seu estudi s’havia restringit a aspectes relatius al 

material ceràmic, deixant de banda la resta d’elements propis de la materialitat social com els 

assentaments o el registre funerari, sobre els quals s’ha vingut aprofundint en els darrers anys. 

Actualment, existeix un acord generalitzat entre els diversos grups d’investigadors en atribuir 

a les comunitats productores de ceràmiques incises, o campaniformes, el primer poblament 

estable de les illes Balears (ALCOVER, 2008, pp. 26–27; GUERRERO et al., 2007, p. 103; 

LULL et al., 2004, p. 127) malgrat que les evidències relatives a la seva presència es limiten de 

moment a contextos de l’illa de Mallorca. Per aquest motiu, el marc cronològic de referència 

per a aquest grup poblacional vindria definit per l’absència d’evidències de poblament humà 

14 En aquest mateix sentit les dades procedents de Menorca i les Pitiüses presenten actualment un retard de diversos segles, 
de manera que els seus casos són tractats en paràgrafs posteriors.
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al seu límit superior. En canvi, el seu límit inferior planteja més dubtes que certeses, on uns 

investigadors plantegen una certa ruptura a finals del III mil·lenni cal ANE, que diferencia el 

Campaniforme d’un moment Epicampaniforme-dolmènic ja en el marc de les societats del Bronze 

Antic continental (MICÓ, 2005) que després tractarem. Altres autors, per contra prefereixen 

tractar aquests dos períodes de forma més unitària en el marc d’un període Calcolític que 

abastaria el segles finals del III i inicis del II mil·lenni cal ANE (GUERRERO et al., 2007, 

p. 11). Tal i com veurem, les dades relatives a aquest moment són encara escasses i no 

permeten esclarir els dubtes a favor o en contra d’aquesta sistematització. En aquest treball 

hem preferit seguir el primer d’aquests plantejaments en la mesura que creiem que permet 

explicar millor la irrupció del fenomen dolmènic, la primera manifestació compartida al 

conjunt de l’arxipèlag. 

En general, ja abans de l’acceptació majoritària de la teoria de l’arribada tardana, el fenomen 

campaniforme o de les ceràmiques incises era ja conegut a les Balears i havia centrat l’atenció 

de diversos investigadors, que s’hi havien referit amb denominacions que prioritzaven 

els elements materials que en creien més significatius. Entre aquestes hi podem trobar el 

Pretalayótico Arcaico (ROSSELLÓ-BORDOY, 1972); el Horizonte o Cultura de las Cerámicas 

Incisas (FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1978), la Fase Campaniforme Inicial (WALDREN, 1982), 

el Calcolític (CALVO & GUERRERO, 2002; GUERRERO et al., 2007; GUERRERO, 1997), 

o el Campaniforme i Epicampaniforme-dolmènic (LULL et al., 1999).

L’inici d’aquest període ve determinat per l’arribada a Mallorca dels grups humans portadors 

dels vasos ceràmics amb decoracions de tradició incisa15, així com la tecnologia de la 

metal·lúrgia de fosa del coure. A més, juntament amb aquests elements directors, n’apareixen 

d’altres característics de l’aparell campaniforme com ho són els “braçals d’arquer”, o els 

botons i plaques amb perforació en V i una indústria lítica de talla en peces tabulares de sílex.

3.3.1. Cronologia. 

A mode de  preàmbul val a dir que compartim les mesures d’higiene cronològica que venen 

proposant diversos autors pel que fa a l’acceptació de datacions radiocarbòniques y als 

problemes que algunes d’aquestes han (MICÓ, 2005, pp. 521–523). En aquest sentit no 

15 Entre aquestes les formes principals són cassoles, bols i vasos carenats. Per a un major detall d’aquest tipus de produccions 
pot consultar-se el treball de William Waldren (1998) sobre els jaciments de Son Matge i Son Ferrandell entre altres.
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s’han considerat les datacions realitzades sobre mostres de vida llarga (carbó), tant per els 

problemes que aquestes comporten (CASTRO & MICÓ, 1995) com per l’alta imprecisió que 

les acompanya. 

Pel que fa a aquest primer període documentat en la prehistòria de Mallorca, solia situar-se entorn 

a mitjans del III mil·lenni cal ANE, (CALVO TRIAS et al., 2002; LULL et al., 1999; WALDREN, 

1991); tot i que com hem comentat amb anterioritat, s’ha vingut acotant entorn al darrer terç del 

III mil·lenni cal ANE (ALCOVER et al., 2001; LULL et al., 2004; ALCOVER, 2008). 

Actualment es disposa d’un conjunt important de datacions associades a contextos 

campaniformes, a partir de les quals s’ha pogut fixar un interval per a aquest grup arqueològic 

d’entre ca. 2.500/2.300 i 2.100/2.000 cal ANE (MICÓ, 2005, pp. 551–552). 

3.3.2. Els llocs d’habitació i el patró d’assentament.

Pel que fa als llocs d’habitació d’aquest període, val a dir que a hores d’ara el registre arqueològic 

excavat continua essent escàs i en ocasions amb bona part dels contextos inèdits. Tot i això, 

les investigacions recents sobre jaciments com l’abric de Son Gallard (GUERRERO, et al., 

2005) i la realització de noves datacions radiocarbòniques sobre contextos excavats d’antic 

(CALVO et al., 2002, p. 26), com en el cas de Ca Na Cotxera (CANTARELLAS, 1972), 

han permès reconstruir un patró d’assentament que combinaria l’ocupació de zones planes 

amb poblats de cabanes, que tal volta tindrien un paper central, i l’ocupació estacional de 

balmes i abrics de muntanya. Les característiques dels assentaments suggereixen que el 

règim d’ocupació fou de caràcter estacional, circumstància que alhora porta a pensar en 

el desenvolupament de pràctiques subsistencials característiques de comunitats que no 

han assolit una completa sedentarització com el pastoreig, la transhumància o l’agricultura 

itinerant. Malgrat son escasses les evidències en aquest sentit es tracta d’un aspecte en el qual 

coincideixen diversos investigadors en els seus treballs més recents (ALCOVER, 2008, p. 24; 

GUERRERO et al., 2007, pp. 110–112; LULL et al., 2008, p. 12). 

Si passem a parlar dels assentaments centrals de cabanes (fig. 9), aquest tipus de poblament es 

defineix principalment per agrupacions de cabanes, de tendència a la planta circular, construïdes 

generalment amb materials peribles tot i que algunes també poden presentar sòcol de pedra. 

La presència d’alguns nòduls o grums d’argila en alguna d’aquestes construccions suggereix 
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que pogueren emprar alçat vegetal recobert amb aquets material per tal d’impermeabilitzar-

lo. Val a dir que es tracta d’un tipus d’estructura domèstica molt característic del calcolític 

de la Península Ibèrica16, ja documentada en cronologies considerablement anteriors a les 

de les Illes Balears. Els millors exemples d’aquestes construccions els tenim documentats en 

poblats com Son Ferradell-Oleza, Ca Na Cotxera o es Velar d’Aprop, que en alguns casos 

han estat objecte d’investigacions des de fa vàries dècades. 

Al poblat de Ca Na Cotxera, el primer d’aquests característiques en esser excavat, C. 

Cantarellas (1972) ja proposava l’existència de diversos fons de cabanes associats a les 

nombroses ceràmiques incises, així com als botons prismàtics de perforació en “V” o la 

indústria lítica, que proporcionava el jaciment. Recentment, algunes restes òssies d’aquests 

contextos han estat datades permetent contextualitzar cronològicament bona part d’aquests 

materials (CALVO & GUERRERO, 2002, pp. 26–29).

El cas de Son Ferrandell és tal volta el més conegut doncs ha tingut una llarga trajectòria pel 

que fa a les investigacions sobre les comunitats campaniformes. Es tracta d’un jaciment d’una 

llarga seqüència poblacional la qual s’endinsa fins a les acaballes del II mil·lenni cal ANE, 

tal i com ho posa de manifest la seva llarga sèrie radiocarbònica, on gairebé una vintena de 

datacions refereixen al moment campaniforme i epicampaniforme.  

Malgrat això, les cabanes circulars amb sòcol de pedra no foren l’element que inicialment 

s’associà a les restes de ceràmica campaniforme, degut a les reestructuracions que patí el 

poblat durant l’Edat del Bronze. La presència de diverses construccions ciclòpies associades 

a un tancat rectangular dibuixaren una imatge errònia del que foren els poblats calcolítics 

mallorquins (WALDREN, 1992). 

Anys més tard, una revisió acurada de les successions estratigràfiques alertava de la possible 

superposició de contextos culturals diferents: un del III mil·lenni i un altre de l’Edat del 

Bronze (LULL et al., 1999, p. 29). Alhora que altres plantejaments (GUERRERO & CALVO, 

2001) qüestionaven les atribucions inicials que situaven a una d’aquestes estructures com 

a estructura dolmènica (WALDREN, 2001) Demostrant-se posteriorment el seu caràcter 

exclusivament domèstic.

16 Casos com els de Almizaraque La Pijotilla, Cerro de la Virgen, Millares, Les Moreres o Zambujal poden servir d’exemple. 
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Figura 9. Sòcols i fons de cabana. (1-2) Son Oleza (3) Moleta i (4) Ca na Cotxera. (GUERRERO et al., 2007 fig. (3)5).
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Amb això a hores d’ara es creu que tant Ca na Cotxera com Son Oleza foren poblats amb 

nombroses cabanes d’aquest tipus (circulars amb sòcol de pedra) distribuïdes de forma 

dispersa en un territori ampli, sense cap mena d’estructura defensiva. Aquesta mateixa 

estructuració del poblat prevaldria en el període epicampaniforme-dolmènic on els principals 

canvis recauran, com veurem, sobre el registre material i sobretot sobre el registre funerari. 

Altres assentaments com per exemple el de Can Sel Costella al municipi de Valldemossa 

(ARAMBURU-ZABALA, 2000) respondrien aparentment al mateix patró. 

Finalment cal fer esment de les recents troballes al jaciment de S’Arenalet de Son Colom 

(RAMIS, et al. 2007), on s’ha pogut documentar un nivell d’ocupació amb ceràmica incisa 

ben datat a finals del III mil·lenni cal ANE17. Com veurem posteriorment amb més detall, 

aquest context s’associa per part dels seus investigadors a una possible estructura ciclòpia, 

l’adscripció de la qual presenta algun dubte donat el seu mal estat de conservació. En qualsevol 

cas, s’Arenalet suposa un indret molt important doncs permet constatar la convivència dels 

estils campaniforme i epicampaniforme alhora que planteja nous interrogants al voltant de 

l’origen de l’arquitectura ciclòpia i la metal·lúrgia a les Balears.

Per altra banda, destaca un conjunt d’assentaments que ha resultat molt important en el 

coneixement dels primers pobladors de les Balears, com ho es el cas dels jaciments localitzats 

en abrics, coves o balmes, especialment de la Serra de Tramuntana. 

En aquest sentit, la relació entre aquests assentaments i els poblats situats en zones planes 

resulta encara desconeguda. S’ha proposat que tal volta podrien respondre a estratègies 

d’explotació estacional del territori (GUERRERO, 1997)(CASTRO & MICÓ, 1995), tot i 

que en qualsevol cas no hi ha evidències que permetin inferir cap tipus de relació política ni 

molt menys distingir jerarquies entre els diferents models de poblament . 

El més conegut d’aquests és possiblement Son Matge, on la seqüència estratigràfica, integrada 

per una superposició de 23 estrats de cendres i altres elements, fou interpretada per Waldren 

(1982) com successió de llars fruit de l’ocupació de la cova. La re-excavació de l’abric l’any 

1999 permeté identificar l’existència de part d’aquesta seqüència que ha estat reinterpretada 

com a nivells d’estabulació de fauna domèstica   incorporant estudis micromorfològics dels 

17 Veure datacions KIA-26226 i KIA-26215.
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sediments (BERGADÀ, et al., 2005), tot i que altres autors en defensen el seu caràcter natural 

(ALCOVER, 2008; LULL et al., 2008; RAMIS, 2006).  

Deixant de banda la problemàtica relativa a les possibles ocupacions anteriors de l’abric,  els 

nivells relatius a l’ús d’aquest indret durant el calcolític venen ben definits per la presència 

de ceràmica incisa, associada també a diverses datacions radiocarbòniques. La disposició 

d’aquests materials en una seqüència estratigràfica vertical, a diferencia de la precarietat dels 

nivells d’ocupació en els poblats a l’aire lliure, aporten importants informacions alhora de 

caracteritzar les comunitats de finals del III mil·lenni cal ANE. De la mateixa manera que es 

un dels arguments en favor de la diferenciació d’una fase epicampaniforme. 

Un altre d’aquests indrets seria l’abric de Son Gallard (Deià), excavat en primera instància per  

William Waldren i el seu equip (1982, p. 193) i posteriorment per Victor Guerrero i altres 

(2005), amb un gran nombre de llars de foc que han comportat problemàtiques interpretatives 

similars a les de Son Matge. En qualsevol cas, malgrat les poques restes materials, la incertesa 

cronològica d’alguns nivells i la manca d’una publicació exhaustiva dels contextos, resulta 

també important per la constatació de diversos enterraments en inhumació, que recuperarem 

més endavant. A més de les evidències de ceràmiques llises (WALDREN, 1998, pp. 157–

158), inicialment considerades neolítiques però que avui cal entendre com a contemporànies 

del fenomen campaniforme.

Altres indrets com el Coval Simó (COLL CONESA, 2000, 2001), han aportant informació 

rellevant, no només per l’estratigrafia vertical, abans esmentada, sinó també per part del seu 

registre material, com les formatgeres, que han permès contrastar noves activitats productives 

en el marc d’aquests assentaments. 

3.3.3. Els llocs d’enterrament i el ritual funerari.

Les pràctiques funeràries d’aquests primers moments ens són encara pràcticament 

desconegudes. Únicament les troballes realitzades en algunes de les coves i abrics anteriorment 

esmentats permeten aportar alguna informació al respecte, a partir de les quals s’ha suggerit 

l’existència d’una tradició d’inhumacions d’un o varis individus en estructures sepulcrals 

simples.
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Entre aquestes evidències, un dels principals elements materials que havien estat emprats 

recurrentment per descriure les pràctiques funeràries del calcolític mallorquí, com ho eren 

les inhumacions en cista de Son Gallard, s’han reinterpretat recentment com a part de 

la materialitat de mitjans del II mil·lenni cal ANE (GUERRERO et al., 2005). D’aquesta 

manera, únicament dos jaciments presenten, a hores d’ara, evidències que puguem adscriure 

inequívocament a aquestes cronologies: es tracta de la Cova des Moro (CALVO et al., 2001) 

i la Cova de Moleta (WALDREN & ROSSELLÓ-BORDOY, 1975).

Les evidències de la Cova des Moro, corresponen a almenys un individu que fou descobert en 

posició secundària a una sala inferior de la cova, i ha estat datat entre 2.463 i 2.346 cal ANE18 

a 1 sigma. Per altra banda la Cova de Moleta va aportar les restes de quatre o cinc individus, 

també en posició secundaria, les datacions dels quals han esdevingut problemàtiques per 

aspectes de contextualització i qualitat de les mostres. En general s’ha acceptat que les restes 

de Moleta representen l’evidència humana més antiga de les Balears, la qual no podria datar-

se amb anterioritat a ca. 2.350 cal ANE (ALCOVER, 2008) i que tal volta representin la 

primera evidència de necròpolis d’inhumació col·lectiva, enlloc d’individual, fet que presenta 

paral·lels en bona part del llevant peninsular. 

Tal volta un dels aspectes a destacar d’aquests contextos funeraris associats al calcolític 

mallorquí sigui l’absència de ceràmica incisa campaniforme en cap dels dos contextos, hipòtesi 

que tal volta evidenciï un ús diferenciat d’aquest tipus de recipients i que caldrà contrastar 

necessàriament amb noves dades procedents de contextos més clars estratigràficament.

3.3.4. El registre material.

Un dels principals elements materials que han esdevingut claus en la caracterització de les 

comunitats calcolítiques, tant de les Balears com d’altres indrets, han estat les ceràmiques 

amb decoracions incises, en especial les de tipus campaniforme. 

Totes les sistematitzacions sobre ceràmiques incises de les Balears han coincidit a distingir 

dos grups formals en base a criteris estilístics i morfològics (CANTARELLAS, 1972; 

ROSSELLÓ-BORDOY, 1960; VENY, 1968; WALDREN, 1982, 1998), que es corresponen 

18 Veure KIA-30020 (GUERRERO et al., 2007).
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amb el que avui coneixem com ceràmiques Campaniformes i Epicampaniformes (LULL et al., 

1999, p. 26). D’aquestes dues, en aquest apartat únicament tractem les d’estil Campaniforme, 

ja que tenen menys recorregut cronològic i la seva presència es limita a l’illa de Mallorca. 

Aquestes, també poden aparèixer a la bibliografia com Incises “A” (ROSSELLÓ-BORDOY, 

1960), Incises “I” (CANTARELLAS, 1972) o “Inicial-EBP” (WALDREN 1998). Però les 

ceràmiques campaniformes no són les úniques que es documenten al calcolític ja que amb 

elles s’hi documenten també les epicampaniformes19 i un conjunt de ceràmiques llises que 

Waldren havia atribuït a un hipotètic poblament neolític (WALDREN, 1991), però que s’ha 

demostrat que formarien part de l’inventari material d’aquest mateix moment.   

Així, a nivell morfològic, els tipus més representatius sobre els que es representen els estils 

decoratius incisos campaniformes corresponen als vasos hemiesfèrics, formes obertes i vasos 

carenats. Per altra banda, les ceràmiques no decorades presenten unes formes normalment 

senzilles i que tenen una llarga perduració en el marc de la prehistòria balear, fet que les 

fa poc diagnòstiques a nivell cronològic. Entre aquestes hi trobem especialment els grans 

contenidors toneliformes o globulars amb base plana i diferents elements de prensió, vasos 

tronconònics o bitroncocònics amb cordons a la vora, bols oberts i vasos carenats. En 

general la proporció de vasos decorats sol ser molt petita en comparació als no decorats, de 

fet, jaciments amb cronologies absolutes sincròniques com Coval des Moro o Coval den Pep 

Rave (COLL, 1991), no presenten cap fragment d’aquest tipus. 

Pel que fa als principals motius decoratius (fig. 10), aquests han estat descrits detalladament 

per Waldren (1998) i anteriorment per Cantarelles (1972) entre els quals hi destaquen els 

de tipus geomètric en disposició tant horitzontal com vertical i que es repeteixen al llarg 

de la peça. Aquests motius, així com les formes, corresponen a moments avançats dins del 

fenomen campaniforme europeu (LULL et al., 2004, p. 128).

19 Fins ara, estava mes o menys acceptat que ambdós estils corresponien a moments cronològics correlatius, on les d’estil 
epicampaniforme tindrien un moment d’apogeu més tardà. En aquest sentit seqüències estratigràfiques verticals com les 
de Son Matge o Son Marroig així ho suggerien (WALDREN, 1998). En aquest moment aquesta premissa està essent 
qüestionada en base a contextos com el de s’Arenalet de Son Colom (RAMIS et al. 2007) on ceràmiques campaniformes i 
epicampaniformes apareixen formant part d’un mateix sol d’ocupació datat a finals del III mil·lenni cal ANE.
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Figura 10. Ceràmiques campaniformes mallorquines decorades. (1-2 i 12, 13, 15, 16) Son Matge. (3, 4 i 17) Son 

Oleza. (5-11) Ca na Cotxera. (GUERRERO et al., 2007 fig. (3)9).

A nivell funcional, malgrat no hi ha estudis específics, s’han realitzat diverses aproximacions, 

que van des de l’emmagatzematge d’aliments per als recipients de majors dimensions, 

passant per tasques domèstiques de manteniment i processat d’aliments per a les formes 
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hemiesfèriques, carenats i troncocònics o les cassoles obertes. De la mateixa manera també 

existeixen formes amb funcions especialitzades com les formatgeres documentades a Coval 

Simó, en les quals s’hi ha pogut constatar a més la presència de residus de llet de forma 

analítica (GUERRERO et al., 2007, p. 115). Altres formes, pogueren ser també reutilitzades 

per a altres funcions un cop amortitzades de la seva funció primària, com en el cas del vas 

emprat com a vaixella de reducció de minerals de coure a Son Matge. 

En relació a la metal·lúrgia del coure, aquesta es documenta a les Balears ja en relació a 

les primeres comunitats que les poblaren, que com venim comentant semblen relacionar-se 

amb els productors de ceràmiques incises o campaniformes. Aquesta primera metal·lúrgia 

balear20 seguiria els models tecnològics basats en els vasos de reducció21 (GÓMEZ RAMOS, 

1996; ROVIRA & AMBERT, 2002) pel que fa al processat i transformació del material. La 

presència d’alguns d’aquestes peces reaprofitades com a vasos-forn a Son Matge i datades 

entorn a ca. 2.100 cal ANE; els vasos de reducció procedents des Velar d’Aprop (Santanyi) 

(CARRERAS & COVAS, 1984) i les restes de s’Arenalet de Son Colom (RAMIS et al., 2007), 

també amb cronologies de finals del III mil·lenni cal ANE i contextos campaniformes, 

reforcen aquesta hipòtesi. 

Actualment existeix poca informació relativa a les activitats mineres a les Balears22, que 

en general són pobres en recursos miners i on l’estany hi és absent. Algunes regions de 

la Serra de Tramuntana han aportat indicis d’aprofitament d’alguns d’aquests recursos en 

època calcolítica, malgrat que són poc concloents a nivell cronològic (ALCOVER, TRIAS, & 

ROVIRA, 2007; RAMIS, et al., 2005). 

Pel que fa a l’instrumental metàl·lic calcolític, són escasses les dades disponibles i difícilment 

diferenciables del conjunt d’instruments del Epicampaniforme-dolmènic. En qualsevol cas, en 

ambdós moments la majoria d’objectes documentats i amb context cronològic clar són de 

coure sense aliar (SALVÀ, 2010, p. 350). Per altra banda, a nivell morfològic, predominen 

els punxons, les puntes laminars i tal volta algun punyal de llengüeta. Un principal conjunt 

20 Per ampliar els aspectes relatius a  la metal·lúrgia i als objectes metàl·lics durant el calcolític mallorquí, aquests han estat 
afrontats d’una forma molt més extensa amb motiu d’una tesi doctoral, llegida recentment (SALVÀ, 2013). 

21 Aquest seria el mètode tecnològic emprat a les Balears durant bona part de l’Edat del Bronze de manera que fins al 
Bronze Final no  patiria modificacions significatives.

22 Més endavant, al Capítol 4 afrontem aquest tema amb més detall.
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d’objectes són els punxons de Son Matge, tot i que la manca d’ancoratges cronològics sòlids 

no permet diferenciar-los dels de moments posteriors. Altres indrets com el Coval den Pep 

Rave també han aportat importants conjunts, alguns dels quals han pogut ésser estudiats 

en detall (SALVÀ & CALVO TRIAS, 2007), metal·lografiant algunes de les peces que 

comentarem més endavant. Malgrat tot, en línies generals, la metal·lúrgia sembla que era una 

activitat marginal d’aquestes comunitats, donada la poca quantitat aparentment processada.

En relació a l’instrumental ossi, val a dir que les dades son escasses i en la majoria dels casos 

difícilment discernibles a nivell cronològic. De fet, tal volta aquests tipus d’objectes sigui el que 

presenta una major perduració, de manera que bona part dels tipus documentats arrenquen en 

aquest moment i es trobaran presents durant bona part del II mil·lenni cal ANE23. 

Els instruments més habituals en els registres d’aquests primers contextos de la prehistòria 

balear són els botons d’ós, els botons-plaqueta, els penjolls sobre incisius, els ornaments 

sobre malacofauna o les pintes. Entre aquests els més nombrosos son els botons d’os amb 

perforació basal en “V” (piramidals, lenticulars, cònics,..) i els biperforats, ja coneguts al 

neolític i calcolític campaniforme del Pirineu català i el sud de França (RODANÉS, 1987), 

dels quals en tenim diversos exemplars del poblat de Ca Na Cotxera en nivells datats amb 

anterioritat al 2.000 cal ANE. Altres jaciments com Son Matge o Son Oleza, també n’han 

proporcionat diversos exemplars, tot i que en contextos estratigràfics menys clars. 

També dels contextos campaniformes de Ca Na Cotxera provenen diversos exemplars de penjolls 

i ornaments elaborats a partir d’incisius de suid mitjançant la perforació d’un dels seus extrems. 

Es tracta d’una tradició similar a la que es realitza sobre alguns elements de malacofauna marina, 

també del mateix jaciment, que foren emprats per a produir penjolls o denes de collar.

Entre tots aquests elements cal destacar també la presència d’una pinta amb decoració 

incisa de tipus campaniforme, procedent del jaciment de Son Matge produïda sobre ivori 

(WALDREN, 1998, p. 77). Alguns dels elements decoratius que presenta aquest objecte 

singular es corresponen amb motius dels que anteriorment hem descrit per a la ceràmica i 

que es poden trobar entre els materials de jaciments com Ca Na Cotxera o de la pròpia balma 

de Son Matge. 

23 En la mesura que alguns d’aquests materials seran recurrents en períodes posteriors, aquest apartat en recollirà algunes 
de les seves particularitats sobre les que ja no hi tornarem a incidir.
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En referència al conjunt d’instruments lítics propis de les societats calcolítiques mallorquines, 

destaquen especialment els elements d’indústria lítica tallada en sílex i alguns objectes 

macrolítics. Malgrat els estudis són encara escassos i majoritàriament centrats en els objectes 

acabats, alguns casos han començat a introduir aspectes com els estudis funcionals o de 

traces d’ús i d’estratègies productives (MORELL & QUEROL, 1987) que a la llarga han de 

permetre un millor coneixement dels processos productius.

Val a dir que de moment a les Balears únicament es coneixen afloraments importants de sílex 

a l’illa de Mallorca i que algunes d’elles com la de Sencelles han pogut estar identificades com 

àrees d’explotació emprades a la prehistòria. Entre els objectes tallats sobre sílex destaquen 

especialment els ganivets sobre sílex tabular, de talla bifacial, entre els quals se’n coneix una 

important col·lecció  procedent dels poblats a lliure com el de Son Oleza o Es Velar, alguns 

dels quals pogueren esser emprats per a la sega (GUERRERO et al., 2007, p. 122).   

Per altra banda cal destacar especialment, en el marc dels instruments macrolítics, els 

artefactes coneguts historiogràficament com “braçals d’arquer”, normalment associats a la 

materialitat del món campaniforme24 arreu de l’occident continental i que a les Illes Balears 

també documentem en relació a grups contextos arqueològics posteriors com els dolmènics 

fins gairebé meitat del II mil·lenni cal ANE, tal i com detallem més endavant. Pel que fa 

aquest tipus d’objecte, que normalment presenta una o dues perforacions als extrems de 

la placa i en rares ocasions tres. El nom de “braçal d’arquer es deu a un convencionalisme 

historiogràfic que no té implicacions funcionals. De fet, alguns estudis funcionals sobre 

aquests tipus d’objectes semblen posar de manifest el paper que aquest artefactes haurien 

desenvolupat com a esmoladors d’eines metàl·liques, com es el cas de l’exemplar de Cova 

des Moro (RISCH, 2001). No obstant, les recents troballes de la tomba anomenada “Arquer 

d’Amersbury” (FITZPATRICK, 2011) estan renovant un debat que semblava esgotat.

3.3.5. Síntesi i consideracions. 

En línies generals, les dades disponibles per a les primeres comunitats que poblaren les illes 

Balears, suggereixen que aquestes s’assentaren en primera instància a l’illa de Mallorca i que 

ho feren amb tota seguretat ja al 2.300 cal ANE. 

24 En aquest mateix sentit cal entendre les puntes de coure tipus  “palmela”, els punyals, les alabardes I també els botons 
de perforació en “V”.
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Les seves característiques més destacables a nivell poblacional recauen sobre la presència dels 

assentaments al aire lliure, una producció material ben diversificada i possiblement la pràctica 

incipient d’enterraments en cova. Del seu registre material en queda plenament palesa la 

seva relació amb les comunitats campaniformes del continent, especialment amb les de la 

zona catalano-pirenaica i el sud-oest francès, però també del llevant peninsular, fet que situa 

aquestes zones com les més probables de cara a considerar una regió d’influència. 

Tot i que els contextos coneguts són encara escassos, hem vist que algunes de les pràctiques 

que s’hi realitzen estan ben caracteritzades com per exemple la producció de ganivets de 

sílex tabular i la producció de metall. Una part important de la subsistència passaria per la 

gestió dels ramats així com l’explotació d’altres recursos com els malacològics. Per contra no 

trobem elements de molta que confirmin el processat de cereals als poblats.

De tots aquests aspectes se’n desprèn que aquests primers grups humans convivien i 

s’organitzaven socialment d’una manera més o menys igualitària i aparentment poc o gens 

jerarquitzada. Les petites diferències entre materials o contextos, per exemple en el cas de 

les ceràmiques amb decoració campaniforme, no semblen respondre a una diferenciació en 

termes econòmics o polítics. 

Amb aquesta situació, al voltant del 2.000 cal ANE, hi ha diversos elements, que suggereixen 

el plantejament d’una nova fase pel que fa al desenvolupament social de les societats 

prehistòriques de les Balears.

3.4. L’Epicampaniforme-dolmènic.

Tal i com veníem comentant, al voltant del 2.000 cal ANE,  es produeixen un seguit de canvis 

que feien recomanable proposar una estructuració diferenciada. Aquests atenen especialment 

al conjunt de manifestacions funeràries, que s’incrementa notablement,  als canvis pel que 

fa als estils decoratius del material ceràmic i a l’expansió de l’ocupació a la resta d’illes de 

l’arxipèlag. Aquesta fase fou plantejada en primera instància el 1999 per l’equip ASOME 

(LULL, et al. 1999) al voltant del fenomen dolmènic i matisada posteriorment (LULL, et al. 

2004, pp. 129-137) en els termes en que aquí es descriu, tot incorporant les darreres novetats 

del registre arqueològic.
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3.4.1. Cronologia.

En aquest sentit la cronologia proposada per aquest període ve en relació a les pròpies 

manifestacions arqueològiques que el defineixen i/o diferencien del període campaniforme, 

amb el qual s’estableixen també nombrosos elements de continuïtat, per exemple en el camp 

de les estructures d’habitació. Així, combina les datacions disponibles per als conjunts de 

manifestacions funeràries que s’inicien al voltant del canvi del III al II mil·lenni cal ANE, que 

corresponen a les inhumacions en sepulcres col·lectius, amb les pròpies dels contextos amb 

ceràmiques epicampaniformes. 

Del seu conjunt es pot delimitar aquest període entre ca. 2.100/2.000-1.600 cal ANE, tot 

cobrint una temporalitat que en bona mesura es equiparable a les manifestacions del Bronze 

Antic del continent europeu (MICÓ, 2005, pp. 552–553). 

3.4.2. Els llocs d’habitació i el patró d’assentament. 

Els llocs on habitaren les comunitats baleàriques d’inicis del II mil·lenni són en general poc i 

mal coneguts. Pel que fa a l’illa de Mallorca, la continuïtat de les sèries radiocarbòniques dels 

poblats al aire lliure com Son Ferrandell, Son Mas o Ca na Cotxera i les llargues seqüències 

estratigràfiques de les balmes de Son Matge o Coval Simó, posen de manifest una probable 

continuïtat del model poblament anterior. 

Una de les novetats dels darrers anys al respecte del poblament d’inicis del II mil·lenni a 

Mallorca ha vingut per part del jaciment de s’Arenalet de Son Colom (RAMIS et al., 2007), 

que posa de manifest la convivència de les ceràmiques campaniformes i epicampaniformes 

en un context ben datat de finals del III mil·lenni i inicis del II. De la mateixa manera ha estat 

el responsable de la reobertura del debat al voltant de l’inici de l’arquitectura ciclòpia a les 

Balears, qüestió que abordarem amb més detall més endavant. 

A les Pitiüses, les restes del poblat de Puig de Ses Torretes (Eivissa) (COSTA & BENITO, 

2000, p. 243) suposen la primera evidència procedent d’un indret d’habitació, i juntament 

amb el sepulcre de Ca na Costa (Formentera) (FERNÁNDEZ, et al., 1976), i una datació 

procedent de es Pouàs (Eivissa) (ALCOVER, 2008), les primeres evidències inequívoques de 

presència humana. Aquest poblat, malgrat que ha estat poc excavat i s’ha publicat de manera 
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molt fragmentària, correspon a un assentament format per cabanes de planta circular i sòcol 

de pedra. L’única datació disponible per al jaciment (UtC-8319), que prové del nivell d’ús 

d’una d’aquestes cabanes, s’ha pogut datar en l’interval 2.122-1.949 cal ANE i s’associa a restes 

de consum i processat d’aliments així com d’activitats metal·lúrgiques i algunes estructures 

associades a la molta. Per altra banda existeixen dades que apunten a l’ús estacional d’algunes 

balmes i coves, tal i com sembla que succeí a la Cova des Riuets (Formentera) (MARLASCA, 

et al., 2011), on un important conjunt material, en posició secundària25, ha estat recuperat 

recentment. De la mateixa manera altres cavitats com la Cova de sa Parra que també ha 

aportat un important conjunt material, procedent d’un sondeig recent, i la Cova des Fum, 

on diversos fragments de ceràmica incisa de possible filiació campaniforme foren recuperats 

sense control estratigràfic fa uns anys (COSTA & FERNÁNDEZ, 1992; TOPP, 1988). 

A l’illa de Menorca, com veurem tot seguit, es documenten ja les primeres evidències 

inequívoques de poblament, procedents de la necròpolis de Biniai Nou, però no es coneix 

encara quin seria el lloc d’habitació de les comunitats que allí s’hi enterraren.

3.4.3. Llocs d’enterrament i ritual funerari.

A diferència del registre disponible per als llocs d’habitació, la documentació disponible 

per als llocs d’enterrament es notablement abundant i també força diversa, de manera que 

les principals manifestacions poden agrupar-se en els següents tipus: sepulcres dolmènics, 

hipogeus simples i coves naturals. En línies generals el principal tret característic del ritual 

funerari d’aquest moment recau sobre la generalització de les inhumacions en sepulcres 

col·lectius. De les datacions disponibles sobre aquests contextos es pot assegurar la seva 

contemporaneïtat entre ca. 2000 i 1.600/1.500 cal ANE (MICÓ, 2005, pp. 547–548). 

Tal volta el conjunt més representatiu pel que fa als llocs d’enterrament sigui el dels sepulcres 

dolmènics dels quals se’n coneixen aproximadament una dotzena distribuïts entre, l’illa de 

Menorca, la badia d’Alcúdia (Mallorca) i Formentera (fig. 11),  i que no cal confondre amb 

els sepulcres de triple parament.26 Els sepulcres dolmènics balears consten d’una cambra 

25 Els autors, posen de manifest que les restes localitzades a la cova provindrien d’un altra indret, possiblement un 
assentament situat a la part superior que es veuria arrossegat a l’interior de la cova degut al col·lapse parcial de l’interior 
d’aquesta.  

26 Es tracta d’un tipus  molt concret de sepulcre dolmènic, caracteritzat per mur de tres paraments i que es dona exclusivament 
a Menorca en èpoques més recents. 
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rectangular a partir d’ortostats, a la qual s’hi accedeix mitjançant un corredor curt que porta 

a una llosa perforada. La cambra i corredor són envoltats d’un anell o plataforma de pedra 

que suposen la base del rebliment tumulari. En aquest model hi encaixen els exemplars de 

ses Roques Llises, Binidalet, Montplè, Son Ferragut i amb petites variacions els de s’Aïgua 

Dolça i Son Bauló de Dalt. Per altra banda l’exemplar de Ca na Costa (Formentera) s’allunya 

considerablement d’aquest model arquitectònic especialment per la planta circular de la 

cambra i per la seva plataforma tumulària a partir de tres anells petris, un d’ells amb setze 

ortostats en disposició vertical.

Altres contenidors funeraris d’aquest moment són els hipogeus senzills, alguns dels quals 

amb entrada megalítica, que consisteixen en petites cavitats de planta circular o ovalada 

excavades artificialment. Un dels jaciments més representatius i ben estudiats recau sobre 

diversos exemplars de Biniai Nou27 (GÓMEZ, 2000) que a més a més suposen la primera 

evidència inequívoca de poblament humà a Menorca. Altres exemplars ben coneguts són els 

de Cala Morell 11 i 12 (JUAN & PLANTALAMOR, 1996) a Menorca o els de Ca na Vidriera 

a Mallorca.

Finalment, també es documenten enterraments en coves naturals, tal com s’havia suggerit 

ja per al període anterior, tot i que els contextos que en disposem no són del tot concloents 

a nivell cronològic. Aquest seria el cas dels jaciments de Son Marroig, cova de Moleta i can 

Martorellet (Mallorca), Son Maiol (Menorca) i potser Es Pouàs28 (Eivissa).

En relació als rituals funeraris disposem d’informacions parcials, si bé sembla que la majoria 

reberen inhumacions primàries durant diversos segles. Alguns dels cossos foren dipositats en 

posició decúbit supí o bé fetal, normalment amb els aixovars en les proximitats del cap. Però 

en molts casos, especialment als sepulcres dolmènics, els desplaçaments i recol·locacions per 

l’ús en fan indiscernible el ritual, tot i que aquestes també segueixen un cert odre al voltant 

de l’agrupació dels cranis a la llosa d’entrada, tal i com s’ha constatat al dolmen de s’Aïgua 

Dolça (GUERRERO & CALVO TRIAS, 2001).  

27 En concret els casos de Biniai Nou 1 i 2, (PLANTALAMOR & MARQUÉS, 2001).

28 Tot i que no han estat publicats els detalls contextuals de l’excavació, si s’ha fet públic el resultat d’una datació de C14 
sobre ossos humans procedents d’aquest avenc natural (ALCOVER, 2008) abocant un interval de 2279-2146 cal ANE a un 
sigma (veure KIA-29163).
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Figura 11. Algunes de les estructures dolmèniques balears. (1) Ca na Costa (2) Ses Roques Llises (3) Son Bauló 

(4) s’Aigua dolça. (modificat de GUERRERO et al., 2007 figs. (3) 26 i 27).
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3.4.4. El registre material.

Bona part de la informació disponible per al registre material del període Epicampaniforme-

Dolmènic prové dels contextos que més ben acotats tenim a nivell cronològic, que com hem 

vist són especialment d’índole funerària.

Entre els recipients ceràmics, que són els més freqüents, hi trobem una majoria de tipus 

sense decoració on hi ha bols (oberts o amb llavi entrant i base còncava) olles globulars 

o carenades, vasos troncocònics amb diversos elements d’aprensió vora el llavi (cordons, 

llengüetes, mamellons) i vasos de tendència cilíndrica i base plana. Els exemplars decorats 

són molt escassos i tal volta es limiten a cordons incisos i paral·lels al llavi del recipient com 

els exemplars de Ses Roques Llises i Ferragut Nou. 

Al respecte dels objectes metàl·lics, la situació és molt semblant a la descrita per al calcolític, 

destaquen especialment el nombre de punxons documentats, produïts ara tant en coure com 

en bronze29 (SALVÀ, 2010, p. 352) com en el cas dels exemplars del dolmen de s’Aïgua 

Dolça o el de Cova des Riuets. De la mateixa manera són encara presents els punyals de 

llengüeta, tot i que en menor mesura que al període anterior.

En relació a l’instrumental ossi, val a dir que en la majoria dels casos no experimenta 

grans canvis respecte al que comentàvem per al període anterior. Els instruments més 

habituals són els botons d’ós, i els penjolls sobre incisius, així com els ornaments sobre 

malacofauna. Tots ells han estat tractats amb anterioritat de manera que ens limitem a citar 

alguns exemplars de Ca na Costa o del dolmen de s’Aïgua Dolça com a exemples datats en 

aquest moment.

En referència al conjunt d’instruments lítics la situació és la mateixa que la de la resta de 

materials. Destacar especialment els elements d’indústria lítica tallada en sílex i la continuïtat 

d’alguns objectes macrolítics com els “braçals d’arquer” que documentem a jaciments com 

ses Roques Llises (Menorca), s’Aïgua Dolça (Mallorca) i Ca na Costa (Formentera).  

29 Es tracta dels primers objectes de bronze documentats a les Balears els quals presenten quantitats d’estany d’entre un 2 
i un 8% (ROVIRA & GÓMEZ RAMOS, 2003). 
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3.4.5. Síntesi i consideracions.

Un cop repassats els principals elements que defineixen el període epicampaniforme-dolmènic, en 

primera instància cal posar de manifest la consolidació i l’increment tant a nivell quantitatiu 

com qualitatiu del nombre de manifestacions arqueològiques documentades en el conjunt de 

les illes de l’arxipèlag. 

La continuïtat de bona part de la materialitat i de les pràctiques socials dels grups  campaniformes, 

assentats des de finals del III mil·lenni, no permeten desvincular per complet l’evolució social 

d’ambdós fenòmens. Però l’explosió experimentada en el marc de l’arquitectura funerària, 

especialment amb la introducció del megal·litisme, han portat a plantejar la introducció de 

nous contingents poblacionals a les illes. En aquest sentit les similitud entre els exemplars 

dolmènics del Languedoc francès i els baleàrics (planta quadrada, corredor amb llosa perforada 

i orientació oest/sud-oest), entre altres aspectes, ha permès situar aquesta regió com un dels 

probables punts d’origen (PLANTALAMOR, 1991). Altres elements com els hipogeus amb 

entrada megalítica són ben coneguts al nord-est de Catalunya també  durant els primers segles 

del II mil·lenni cal ANE. De la mateixa manera alguns elements dels aixovars funeraris com els 

vasos de grans dimensions amb aplics diversos i base plana, els tipus de botons amb perforació 

en “V” o la presència dels primers objectes de bronze a les Balears s’han proposat com a 

elements diagnòstics de la connexió de les illes amb la franja compresa entre el litoral nord-est 

de Catalunya i les riberes del Rosselló i el Languedoc francès (LULL et al., 2004, p. 136).

Així, tant per la poca informació disponible per als assentaments, estructurats en poblats de 

cabanes i ocupacions estacionals de balmes, com per el caràcter col·lectiu de les manifestacions 

funeràries, sembla que l’organització d’aquestes societats giraria entorn a un ambient de 

convivència pacífica i aparentment sense diferències socials significatives. 

Aquesta situació canviaria de forma palpable al voltant del 1.600 cal ANE, moment on es 

documenten transformacions importants als assentaments amb la introducció de l’arquitectura 

ciclòpia, però també amb l’abandonament de part de les tradicions funeràries anteriors com 

en el cas de les estructures dolmèniques30 i l’introducció de nous tipus a Mallorca i Menorca 

com els hipogeus de planta allargada o les navetes de triple parament (fig. 12). Canvis que, 

com veurem, serien ben palpables en molts nivells de l’esfera social.

30 Alguns exemplars com el de Ferragut Nou, perdurarien en us de manera esporàdica.  
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3.5. Les societats Naviformes.

Donat que en bona mesura, el període Naviforme, gira al voltant de la construcció i us 

de les estructures domèstiques de planta ciclòpia, val a dir que les datacions disponibles  

estan augmentant considerablement en els darrers anys, fet que està comportant una revisió 

d’alguns dels supòsits que venien funcionant darrerament. Aquest es el cas de l’inici o 

moment de construcció d’aquestes estructures així com el desenvolupament de les relacions 

socials i materialitat relatives al període, motiu pel qual hem volgut tractar per separat ambdós 

aspectes.

3.5.1. L’origen de l’arquitectura ciclòpia (ca.1.600-1.450/1.400 cal ANE). 

Per tal de comprendre les dinàmiques pròpies d’aquestes poblacions de les Balears cal remuntar-

se a l’origen de l’arquitectura ciclòpia, context que articularà les pràctiques domèstiques de 

les societats Naviformes. Actualment aquesta es ja documenta a totes les illes de l’arxipèlag 

balear, malgrat que encara en són escasses les dades disponibles per a les Pitiüses31. Aquesta 

problemàtica concreta, la dels orígens d’aquest model arquitectònic que articula bona part de 

l’Edat del Bronze a les Balears, és un dels temes que més es venen treballant darrerament i 

que ha patit girs importants en els darrers anys. 

Un cop superat el calaix de sastre del pretalaiotic on s’encabien la majoria de manifestacions 

materials de l’edat del bronze, es posaren sobre la taula diverses sistematitzacions que empraven 

el paradigma arquitectònic com a element de classificació (LULL et al., 1999, p. 12) i on el 

naviforme discorria entre ca.1.600 i 1050 cal ANE. Per altra banda algunes datacions procedents 

dels nivells inferiors del Naviforme 1 de Closos de Can Gaià, feren pensar a diversos autors 

que la construcció d’aquests edificis podia remuntar-se fins al ca.1.700 cal ANE, (FORNÉS 

& SALVÀ, 2001; SALVÀ et al., 2002). La revisió recent d’aquests nivells ha motivat una 

rebaixa substancial d’aquest sostre cronològic, que actualment en ca. 1.500/1.400 per a la 

construcció dels primers naviformes (CALVO, et al., 2013).

En general, per a aquests primers moments resulta plausible considerar la convivència d’aquest 

nou model social, amb el propi de la primera meitat del II mil·lenni cal ANE, tant pel que 

31 Per exemple, a l’illa d’Eivissa només es coneix el jaciment de Punta d’en Jondal, que únicament ha estat objecte de 
prospeccions superficials (RAMÓN, 1985). 
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comentàvem dels assentaments, com pel que fa al tractament funerari. En aquest sentit, aquesta 

hipòtesi ve avalada per la perduració de certes pràctiques anteriors en l’àmbit de les necròpolis, 

com la dels sepulcres dolmènics,32 així com les coves naturals en el cas de les de can Martorellet 

(PONS, 1999). En qualsevol cas es manté la utilització de necròpolis col·lectives d’inhumació, 

continuïtat que contrasta amb l’aparició de noves manifestacions del fenomen hipogeic, (planta 

allargada) o del dolmènic (sepulcres circulars de triple parament) que seran característics d’aquest 

moment. De moment aquests darrers són exclusius de Menorca, dels quals se’n han excavat 

casos com el de Ses Arenes de Baix33 (GILI, et al., 2006) o el de Son Olivaret, (PLANTALAMOR, 

et al., 2008). Es tracta de sepulcres ciclopis amb un parament circular exterior format per grans 

blocs de pedra, planta exterior circular i corredor d’accés a una cambra oblonga allargada. 

L’absència de ceràmiques epicampaniformes entre els aixovars documentats sembla una dada a 

tenir ben present per a suposar que no foren construïts amb anterioritat als segles XVII/XVI 

cal ANE. Al seu interior s’hi practicaren inhumacions col·lectives sense distinció de sexe ni edat 

aproximadament entre el 1.600 i el 1.300 cal ANE (MICÓ, 2005, p. 535). 

De la mateixa manera a nivell artefactual existeix una certa perduració entre els tipus ja 

existents amb anterioritat a la documentació dels naviformes, per exemple, a través dels tipus 

ceràmics representats. Precisament aquesta perduració a nivell artefactual, amb la presència 

d’alguns elements més propis del període anterior (calcolític/epicampaniforme-dolmènic), és el 

que ens fa pensar que l’origen de la gran comunitat de naviformes de Formentera podría 

tenir lloc en aquest moment. La presència d’un braçal d’arquer i ceràmiques amb decoració 

digitada, com les documentades a Cap de Barbaria II, podríen esdevenir un argument en 

favor d’aquesta hipòtesis, que en capítols posteriors desenvolupem amb més detall.  

Resumint, podem descriure aquest moment com un moment de transició on la diversitat de 

registres permeten especular amb múltimples alternatives, ja sigui a partir d’una l’evolució 

continuada del poblament calcolític preexistent o bé per mitjà de l’arribada de nous 

contingents poblacionals, per tal d’explicar la nova formació social i econòmica que tot just 

començava a desenvolupar-se. En qualsevol cas, atenent a les poques dades que ofereix el 

registre material disponible, la resposta encara resulta aventurada.

32 Seria el cas, per exemple, del sepulcre de Ferragut Nou (Menorca) (veure UBAR-413). 

33 No obstant, darrerament s’ha sabut que algunes de les datacions d’aquest jaciment poden estar afectades per un error 
analític que les podria haver envellit (LULL, et al., 2015).
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Figura 12. Hipogeus de planta allargada i sepulcres de triple parament. (1) Ses Arenes de Baix. (2) Cala Sant 

Vicent (3-4) Entrada i cambra de l’hipogeu de Son Ferrer.
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3.5.2. El període Naviforme (c.1.450/1400-1.100/1.000 cal ANE).

Ja hem vist com les primeres datacions radiocarbòniques associades a aquest tipus d’estructures 

permeten situar el seu origen entorn al 1.600 cal ANE34, alineant així aquest conjunt de 

transformacions socials amb altres documentades a bona part dels grups arqueològics clàssics 

del Bronze Antic del continent europeu (GONZÁLEZ MARCEN et al., 1992). No obstant, seria 

aproximadament entre el 1.450 i el 1.100 cal ANE (MICÓ, 2005, p. 525), quan la generalitció 

de la formació econòmica i social naviforme permet documentar unes manifestacions materials 

compartides i pròpies de les Balears que responen a l’assoliment d’unes relacions socials estables. 

El tret més clar i estandaritzat de les mateixes, que a més a més dona nom al període, són les 

vivendes de planta naviforme35. Entre els naviformes d’aquest moment excavats i publicats de 

forma sistemàtica, a dia d’avui destaquen especialment els conjunts mallorquins de Closos de can 

Gaià (CALVO & SALVÀ, 1999), son Oms (ROSSELLÓ-BORDOY, 1978) i Hospitalet (PONS, 

1999) a més dels menorquins de Cala Blanca (JUAN & PLANTALAMOR, 1997) i Son Mercer 

de Baix (PLANTALAMOR & RITA, 1984). D’altra banda, recentmet s’han revisat els materials 

d’altres naviformes excavats d’antic com poden ser els casos del Naviforme Alemany (ALBERO, 

et al., 2013; ENSEÑAT, 1971) o del de Canyamel (RAMIS, 2011). Així com l’existència d’altres 

projectes en curs que han excavat habitatges d’aquest tipus i que estan aportant dades interessants 

tot i que resten encara parcialment inèdits com els casos de s’Hospitalet, Closos de Can Gaià i Sa 

Ferradura per a Mallorca, Cala Morell a Menorca o Cap de Barbaria II a Formentera. 

Les evidències més antigues d’aquests conjunts arquitectònics, les localitzem de forma gairebé 

contemporània pel que fa a les illes de Menorca i Mallorca, a través de les datacions de Cala 

Blanca i Son Ferrandell Oleza, tot i que com veurem, no resten exemptes de discrepàcies pel 

material datat o els nivells estratigrafics36. Pel que fa a les Pitiüses, les investigacions sobre 

les comunitats d’època Naviforme es troben en un estat molt incipient, sobre el qual hi 

aprofundirem en capítols posteriors. 

34 Recentment (RAMIS 2007), s’ha plantejat elevar el sostre cronològic dels naviformes en base a dos datacions del jaciment 
de S’Arenalet de Son Colom (KIA-26215 i KIA-26226) que el situen a finals del III mil·lenni cal ANE,  tot i que la seva 
adscripció a aquest grup resulti qüestionable, no ho és tant el seu registre material.   

35 Tot i que a mesura que s’avança en el II mil·lenni apareixeran tipus que s’allunyen del model naviforme, com la cabana 
circular de Torralba. 

36 Es tracta de la datació IRPA-1123 (1643-1532 cal ANE, 1sigma) (PLANTALAMOR & VAN STRYDONCK, 1997), la 
qual ha estat replantejada recentment com a part d’un context preexistent (CALVO, et al., 2013), tot i que altres autors la 
donen per bona (ALCOVER, 2009; RAMIS, 2010).
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3.5.3. Els llocs d’habitació i el patró d’assentament.

Alguns dels primers assentaments naviformes que conneixem, apareixen directament relacionats 

amb poblats típicament calcolítics com Son Ferrandell o Ca na Cotxera, de la mateixa manera 

que s’ha demostrat l’existència d’ocupacions anteriors en espais on es construirien naviformes 

com els casos esmentats del Naviforme Alemany i el naviforme 1 de Closos.

La irrupció d’aquesta arquitectura, caracteritzada per estructures de planta allargada 

i tancament absidal, semblant a una ferradura, suposà una clara ruptura amb el tipus de 

construcció calcolítica37 que les precedia. Aquests edificis poden arribar als 15 metres de llarg 

i 6 d’ample (fig. 13) i al seu interior s’hi localitzen les evidències de múltiples activitats de 

treball i manteniment d’objectes (llars, banquetes, instruments de molta, útils d’os, metall i 

pedra, ceràmiques de consum i emmagatzematge, restes alimentàries i residus de producció 

metal·lúrgica). La tècnica constructiva empra grans blocs de pedra en sec, de doble parament 

amb rebliment intern a partir dels quals es conformen els murs que tanquen amb un absis 

que pot ser apuntat o arrodonit. De la cobertura dels naviformes no se’n tenen moltes dades, 

malgrat alguns indicis procedents dels poblats de Closos i s’Hospitalet suggereixen que 

aquestes podien ser estructures sostingudes en fusta i amb una coberta de material vegetal 

recoberta d’argila. Per altra banda, a un dels naviformes de Son Mercer de Baix (Menorca), 

excepcionalment es conserven encara una sèrie de lloses de pedra recolzades en columnes i 

recobertes d’argila i reble, com a part de la seva cobertura.

Aquestes estructures, que tant poden aparèixer de forma aïllada, com agrupada, o bé adossades 

les unes a les altres en grups de fins a quatre cambres. En aquest darrer cas, s’aprecia com es tracta 

d’ampliacions successives i no pas de construccions concebudes des d’un primer moment, com 

si ocorre amb alguna de les de dues i tres cambres. En aquest sentit destaca el fet que la majoria 

d’estructures d’un mateix poblat comparteixen els espais oberts de forma comunitària sense 

que s’hi identifiquin sistemes de tancament defensiu. De la mateixa manera moltes d’aquestes 

agrupacions de naviformes disposen també de tot un seguit de construccions de planta diversa 

que poden respondre a funcions auxiliars com l’estabulació de ramats, l’emmagatzematge i 

fins i tot espais de treball, com succeeix en jaciments com Son Mercer de Baix, s’Hospitalet 

37 Caracteritzada per l’ocupació d’abrics i balmes així com la construcció de cabanes circulars amb sòcol de pedra com al 
cas de Son Ferrandell Oleza.
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Vell, Closos de Can Gaià o Cap de Barbaria II. De la mateixa manera, alguns jaciments de 

caràcter estacional continuaren en ús per part de les comunitats naviformes, ja sigui com a 

refugi ocasional o com a element d’explotació de determinats recursos com poden ser els casos 

de les estacions de muntanya de Son Matge, Son Gallard o Mongofre Nou.

Figura 13. Alguns exemples d’estructures naviformes. (1) Closos de Can Gaià. (2 i 6) Canyamel. (3 i 5) Clariana  

(4). Can Roig Nou. (modificat de GUERRERO et al., 2007 fig.(4)2)
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Un altre dels principals trets característics d’aquest moment en serà l’expansió territorial i 

poblacional que experimentaren les comunitats baleàriques. Expansió ben contrastada a Mallorca, 

Menorca i Formentera amb un nombre superior als 300 naviformes documentats per a totes les 

illes. Per contra el cas d’Eivissa de moment només presenta un poblat de naviformes conegut, 

a Punta des Jondal, el qual no ha estat encara objecte d’excavacions sistemàtiques (RAMÓN, 

1985). Així, aquesta expansió, ocuparia fins i tot zones que podem considerar marginals a nivell 

productiu (CALVO TRIAS, 2009, pp. 49–50), i també es dirigiria vers diversos espais costaners, 

tot constituint el que podria ser una xarxa d’assentaments dedicats a la interconnexió de les illes 

entre si i amb l’exterior (CALVO, et al., 2011; GUERRERO, 2004). Aquest fet, tal i com veurem 

més endavant, es tradueix en un augment destacat dels materials procedents d’intercanvis amb 

l’exterior, especialment constatable en el cas dels objectes de metall. 

3.5.4. Llocs d’enterrament i ritual funerari.

Ja hem comentat com a partir del 1.600 cal ANE, es deixen enrere bona part de les tradicions 

funeràries pròpies de la primera meitat del II mil·lenni cal ANE, que al 1.400 cal ANE, 

semblen ja extingides, com passa amb els sepulcres dolmènics, els quals són rellevats, almenys 

en el cas menorquí pels sepulcres de triple parament.

En aquest sentit, pel que fa a la informació relativa als contextos d’enterrament, aquests semblen 

patir un procés de simplificació i homogeneïtzació al voltant de les inhumacions col·lectives en 

coves naturals amb tancament ciclopi, a mesura que altres elements com els hipogeus funeraris 

caurien ja en desús. Tot i això, el nombre de tipus representats continua essent força important. 

En aquests sentit, l’excavació en els darrers anys de jaciments com la Cova des Càrritx, la Cova des 

Mussol  (LULL et al., 1999) o la Cova des Pas (FULLOLA et al., 2008) estan abocant importantíssimes 

informacions sobre les pràctiques i rituals funeraris de les comunitats menorquines de finals del 

II mil·lenni cal ANE. Per contra, la informació disponible per a Mallorca i les Pitiüses és més 

precària. En el cas mallorquí podem identificar també l’inici d’aquest ritual en base a les restes de 

Son Matge (FERNÁNDEZ-MIRANDA & WALDREN, 1974) mentre que per al cas Pitiús, el 

coneixement de les cavitats d’ambdues illes és massa fragmentari per extreure’n cap informació 

sòlida i únicament podem especular amb l’ús de la Cova des Fum amb aquesta finalitat a través de 

diverses notícies i fotografies, preses als anys 60 pel naturalista britànic Frank Jackson i recollides 

per Benjamí Costa i Jordi Fernández (1992). 
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El coneixement de les coves naturals amb tancament ciclopi (ca. 1.450-900 cal ANE) ha donat 

un gir sorprenent a partir dels casos ben coneguts de les coves des Mussol i es Càrritx, on 

s’ha pogut constatar que les comunitats naviformes portaren a terme cerimònies en cavitats 

subterrànies situades en penya-segats propers al mar. Aquests espais desenvoluparen funcions 

cerimonials en primera instància per acabar esdevenint necròpolis col·lectives d’inhumació. 

Sobre les cerimònies, la troballa de diversos talles en fusta de tipus antropomorf  i zoomorf, 

s’han relacionat amb cultes a la terra situats en espais metafòrics de frontera entre el mar i la 

terra, les quals tindrien un accés limitat donades les condicions extremes de les localitzacions 

(LULL et al., 1999). Sobre el ritual funerari que s’hi desenvolupà, a partir de l’exemple d’Es 

Càrritx (RIHUETE, 2003) s’ha constatat que aquestes inhumacions eren embolicades en sudaris 

de pell animal i dipositades en posició fetal. Els individus podien disposar d’algun element 

personal (braçalets, botons, penjolls,...) però la majoria d’objectes de l’aixovar eren dipositats en 

les proximitats del mur de tancament ciclopi. Un cop els cossos esdevenien esquelets, aquests 

eren recol·locats a la sala 1 de forma alineada. Paral·lelament alguns dels difunts inhumats 

havien estat tenyits i se’ls hi practicà un ritual de tonsura recollint els cabells en contenidors 

de cuir o fusta amb tapes d’os o fusta. De la mateixa manera, alguns dels cranis presentaven 

evidències d’haver estat objecte de trepanacions en vida, amb la supervivències dels individus 

en la majoria dels casos. A més a més, les recents excavacions a Cova des Pas (FULLOLA et 

al., 2008), amb restes coincidents en molts aspectes als rituals emprats a es Càrritx, han permès 

posar de manifest altres elements com l’ús de baiards per transportar els cossos.

Una altra de les tradicions funeràries exclusives de l’illa de Menorca i que tenen lloc en 

aquest moment són les navetes funeràries, edificis ciclopis dotats sovint de dos nivells i 

que presenten una planta molt similar a les habitacions naviformes. En general són mal 

conegudes tot i que es sap que foren construïdes entorn al ca.1.400 cal ANE i tingueren 

el seu màxim apogeu ja en el període prototalaiòtic entre el ca.1.100-850 cal ANE (MICÓ, 

2005, p. 537). Al seu interior s’hi inhumaven persones sense distinció de sexe i edat i es creu 

que el ritual funerari seria similar al de les coves naturals tal i com s’ha constatat almenys en 

la distribució dels aixovars.

A Mallorca també es coneix que algunes necròpolis com la de Can Martorellet, que continuaren 

en ús entre 1.400 i 1.120 cal ANE, alhora que proliferen les coves amb tancament ciclopi 

(Son Matge, Cala Pi, Coval den Pep Rave,...). 
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En suma, durant el període naviforme, el món funerari presenta una notable diversitat de la 

qual es disposen de contextos molt ben documentats i amb una preservació excepcional per 

al cas menorquí. El ritual funerari identificat a totes les necròpolis es la inhumació col·lectiva, 

ja sigui primària o secundaria, i en molts casos es constata una gestió dels ossos i cadàvers 

especialment en el cas dels cranis. Els aixovars no semblen associats a cap individu sinó que 

tindrien un caràcter grupal o comunitari, de la mateixa manera que no s’observen tractaments 

diferencials per sexe ni edat. 

3.5.5. El registre material.

L’anàlisi del registre artefactual aporta nous elements que ens permeten conèixer més 

acuradament aquestes comunitats i que en bona mesura permet establir el grau d’estabilitat 

que tingueren les relacions socials de les comunitats insulars entre elles.

En primera instància, en la producció ceràmica es consolida una solució tecnològica que 

tindria llarga tradició a les Balears que consistia en la introducció de calcita com a desgreixant, 

fet que comporta diverses millores a nivell productiu i funcional com la producció de peces 

més lleugeres o una millor resistència als impactes tèrmics (GÓMEZ-GRAS & RISCH, 

1999). Pel que fa al repertori formal val a dir que resulta força homogeni entre totes les 

illes,38 especialment per als tipus procedents de contextos d’assentaments, tot i que aquests 

siguin els menys nombrosos. Entre els que presenten un millor ancoratge cronològic hi ha 

els de Cala Blanca, Hospitalet, Canyamel i Closos de Can Gaià on hi trobem recipients 

d’emmagatzematge de perfil toneliforme o bé globulars i ovoides, mentre que al repertori de 

cuina són majoria les olles globulars, les carenades i els bols oberts o lleugerament entrants, 

les decoracions hi són escasses i es limiten a algunes digitacions i elements de prensió o 

mamellons (fig. 14). En conjunt algunes sistematitzacions han constatat que aquests tipus 

ceràmics presenten una considerable varietat mètrica i que venen a abastar la majoria de 

morfopotencialitats d’ús (ingesta individual, emmagatzematge, processat,...). Tal volta un 

element rellevant del conjunt, que esdevé molt homogeni a totes les illes, siguin els recipients 

de tipus toneliforme i perfil cilíndric, que ha estat associat a la xarxa d’assentaments costaners 

i circulació de mercaderies a la qual fèiem referencia anteriorment.

38 Cal recordar que la quantitat d’informació disponible per a les Pitiüses  es considerablement inferior a la que disposem 
per a les illes de Mallorca i Menorca. 
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Figura 14. Tipologia ceràmica del període Naviforme (ALBERO, et al., 2011 fig.2).
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Per altra banda, la metal·lúrgia del bronze està perfectament identificada a nivell local des 

dels primers moments d’ocupació dels naviformes. En aquest sentit podem destacar els 

motllos per a la producció de braçalets, destrals, punxons i ganivets del poblat mallorquí 

de Hospitalet (PONS, 1999), o les escòries i restes de producció de Cala Blanca a Menorca 

(JUAN & PLANTALAMOR, 1997) associades a datacions d’entre ca. 1.600-1.400 cal 

ANE39. 

De fet, són nombrosos els exemples que tenim de producció metal·lúrgica en contextos 

naviformes, normalment representats a través de motllos i restes de fosa. Aquest fet posa 

de manifest la producció local d’una part dels tipus d’objectes representats en aquest 

període, els quals s’incrementen exponencialment a partir de ca.1.400 cal ANE. Aquest 

increment es produeix tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, doncs la millora tècnica 

també resulta ben palpable (SALVÀ, 2010). En aquest mateix sentit cal destacar que bona 

part dels dipòsits40 d’objectes de metall documentats a les illes han pogut atribuir-se als 

períodes naviforme i prototalaiòtic/prefenici, ja sigui per a la producció i ús dels objectes o per 

al moment d’ocultació dels mateixos (CALVO, et al., 2013). De la mateixa manera sembla 

probable que bona part d’aquest canvi substancial estigui relacionat amb l’establiment d’un 

conjunt de xarxes de circulació de mercaderies que abastís les comunitats naviformes dels 

objectes o bé dels materials necessaris per a la seva producció tal i com s’ha constatat arreu 

d’Europa per aquest mateix moment (KRISTIANSEN, 1998; MONTERO-RUIZ, 2002; 

RUIZ-GÁLVEZ, 1998).

Per altra banda, la indústria òssia no experimentà transformacions importants i de fet aquestes 

es limiten als ja coneguts punxons, espàtules i agulles, que apareixen en contextos naviformes 

associats a activitats domèstiques que s’hi desenvolupaven. En alguns casos amb acumulacions 

importants d’aquest tipus d’objectes com els del Naviforme B de sa Marina (ROSSELLÓ-

BORDOY, 1989b) o el de Canyamel (RAMIS, 2011). En canvi altres elements com els botons 

de perforació en “V”, ja coneguts en períodes anteriors, son més propis dels contextos funeraris. 

Tal volta la novetat més important recau sobre alguns objectes documentats exclusivament en 

aquests darrers contextos com els contenidors produïts a partir de banya i les seves respectives 

39 Veure per exemple: KIA-23769  o IRPA-1124. 

40 Com per exemple els casos de Lloseta, Son Foradat, Es Mitjà Gran, Son Pizà o La Savina (DELIBES & FERNÁNDEZ-
MIRANDA, 1988).
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tapes, les quals també es documenten en fusta, i a l’interior dels quals s’hi dipositaven els cabells 

fruit del ritual de tonsura abans esmentat. 

També està ben documentada, especialment en contextos domèstics, la presència de nombrosos 

estris de molta (molins, morters, mans, percussors,..) acompanyats en ocasions de llavors de 

cereal (generalment blat i ordi) així com eines de sega (dents de fals de sílex de talla laminar), 

posen de manifest el pes important que tingué l’agricultura entre les estratègies de subsistència. 

3.5.6. Síntesi i consideracions.

Amb això, tal i com venim comentant, cal remarcar l’alt grau d’uniformització que presenten 

els principals aspectes de la materialitat social disponible per a les comunitats naviformes 

entre aproximadament ca. 1400 i 1100 cal ANE, la qual posa de manifest la consolidació 

d’unes relacions socials estables per part dels membres de la comunitat. A més, aquesta no 

sembla haver vingut acompanyada de cap procés de centralització política i econòmica, sinó 

per l’existència d’unes connexions necessàriament fluides entre elles, fruit de la cooperació. 

Hipòtesi compartida, amb matisos, per diversos investigadors que venen treballant el tema 

en els darrers anys (CALVO, et al., 2013; FORNÉS & SALVÀ, 2001; FORNÉS et al., 2009; 

GUERRERO et al., 2007; GUERRERO, 1997; LULL et al., 1999, 2004; PLANTALAMOR, 

1997; SALVÀ et al., 2002; SALVÀ & HERNÁNDEZ-GASCH, 2009; SUREDA et al., 2013). 

En aquest sentit, cal destacar l’organització d’aquestes comunitats al voltant d’unitats 

bàsicament autònomes pel que fa a la producció bàsica de subsistència (LULL et al., 2004, p. 

142). Tal es així que a la majoria de naviformes excavats es documenten les eines necessàries 

per tal de desenvolupar aquestes activitats productives així com l’emmagatzematge d’aliments, 

el processat mitjançant estructures de combustió41 i les evidències de consum manifestades a 

través de les restes de fauna, malacofauna i llavors. 

La realització de les primeres anàlisis químiques i bioarqueològiquess (FULLER, MÁRQUEZ-

GRANT, & RICHARDS, 2010; RIHUETE, 2003; VAN STRYDONCK, BOUDIN, & 

ERVYNCK, 2002) suggereixen una major aportació de la ramaderia i una nul·la aportació 

41 De fet les llars de combustió de les estructures naviformes han estat també objecte d’estudi per les seves característiques, 
sobre les que tractarem més endavant i que les ha fet transcendir a la bibliografia arqueològica com a “llars-graella” 
(ROSSELLÓ-BORDOY, 1989a)
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d’aliments d’origen marí. No obstant, l’absència d’anàlisis d’aquest període sobre restes de 

les Pitiüses, corresponents a aquest moment, és significatiu doncs, com veurem, les recents 

excavacions a Cap de Barbaria II han posat de manifest un pes important dels recursos 

marins en la dieta dels seus habitants (SUREDA et al., 2013, p. 22). 

Aquesta homogeneïtat en tants aspectes de l’esfera material i social, semblen respondre a 

una situació de cooperació i mobilitat de les comunitats naviformes, ja sigui en la construcció 

dels mateixos poblats, la cura dels ramats o l’obtenció de matèries primeres com el metall. 

Ben possiblement aquest grau de circulació i interconnexió a nivell insular tingui la seva 

relació amb l’existència d’una xarxa d’assentaments costaners que podia facilitar la navegació 

de cabotatge al voltant de les illes i també les connexions exteriors (CALVO et al., 2011; 

GUERRERO, 2008). 

Al final del període Naviforme, apareixen alguns indicadors que permeten intuir una sèrie 

de canvis a nivell socioeconòmic que tenen la seva contrapartida material i que es poden 

interpretar en el terreny polític i ideològic de determinats individus. Aquests fenomen 

juntament amb les altres transformacions a nivell arquitectònic i a la irrupció de l’agent fenici 

aconsellen tractar-lo de forma diferenciada. 

3.6. El Prototalaiòtic i Prefenici.

Són diverses les subdivisions temporals (GUERRERO, 1997, pp. 129–135; LULL et al., 1999, 

pp. 58–61; SALVÀ et al., 2002, p. 212), on es proposa per al conjunt de la prehistòria balear, tot i 

que bàsicament de Mallorca i Menorca, l’existència d’un període d’importants transformacions 

socials que permeten explicar la substitució de les manifestacions arqueològiques anteriors 

(Naviformes) per d’altres com les talaiòtiques en el cas de les Gimnèsies o bé per les fenícies a 

les Pitiüses. Malgrat ambdós processos responen a fenòmens diferenciats de dinàmica social, 

guarden certs paral·lelismes pel que fa a la crisi de les societats Naviformes. 

En aquest sentit la utilització dels termes prototalaiòtic i prefenici responen a la necessitat 

d’articular materialment una realitat arqueològica complexa sobre la qual conviuen tradicions 

anteriors com les esmentades dels hàbitats naviformes o les necròpolis d’inhumació en coves 
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naturals, amb l’aparició de les pròpies del mon talaiòtic42 i fenici43. Per altra banda, en aquest 

moment, aquesta complexitat contextual es tradueix en l’aparició de noves manifestacions 

amb un caràcter individual per a cadascuna de les illes, com ho veurem per als assentaments, les 

pràctiques funeràries, el registre artefactual i també els determinats aspectes socioeconòmics. 

En síntesi, es produeix un trencament amb l’homogeneïtat anterior que ve acompanyada 

d’un increment sense precedents pel que fa als intercanvis exteriors.

3.6.1. Cronologia.

Les àmplies seqüències radiocarbòniques disponibles permeten situar aquests processos de 

canvi entre el 1100/1000 i el 850 cal ANE (MICÓ, 2005, p. 554), tot constituint un moment 

de transició que permet establir una continuïtat entre les comunitats que habitaren els 

naviformes amb les que després habitaren els talaiots, en els casos de Mallorca i Menorca. Per 

al cas ebusità, com veurem, no disposem de suficients arguments per esgrimir la continuïtat 

del poblament aborigen al marge dels colons fenicis que s’assentaren a l’illa fet que tal volta 

cal interpretar en termes de concentració poblacional. 

3.6.2. Els llocs d’habitació i el patró d’assentament. 

A nivell de poblament, en línies generals, veiem com es produeix un allunyament pel que fa 

al desenvolupament històric de cadascuna de les illes, que es tradueix en transformacions 

estructurals de model de poblament naviforme, creació de nous models de poblament més 

agrupat i abandonaments sobtats d’estructures que venien funcionant anteriorment. Aquestes 

manifestacions aconsellen tractar de forma individual les seves respectives evidències materials. 

En primera instància, per al cas Mallorquí, cal destacar que alguns dels poblats de naviformes 

continuen actius fins al ca.900/850 cal ANE, com per exemple en el cas de Closos de Can 

Gaià tot i que alguns d’ells manifesten importants transformacions a nivell estructural. En 

aquest cas concret, s’han pogut documentar canvis substancials a partir del ca.1.100/1.000 cal 

ANE en la configuració de les estructures de planta naviforme, que modificarien notablement 

42 Tal volta les més significatives són les construccions d’estructures turriformes en forma de tronc cònic o piràmide 
truncada, anomenades Talaiots i que donen nom al període. A més es dona una notòria pèrdua de d’importància del ritual 
funerari com a element cohesionador. 

43 Aquestes passen fonamentalment per la fundació de les colònies de trama urbana de Sa Caleta (RAMON 2007) i la ciutat 
del Puig de Vila (actual Eivissa).
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les seves entrades afegint-hi un mur de tancament que en reduïa l’accés. Aquests canvis s’ha 

suggerit que poden respondre a reorganitzacions de l’espai i l’estructura familiar d’aquestes 

comunitats (SALVÀ, et al., 2009, p. 303). El cas es que es tracta d’un fenomen que és extensible 

a altres assentaments mallorquins com el de Canyamel (ROSSELLÓ-BORDOY, 1992), el 

naviforme Alemany (ALBERO et al., 2013; ENSEÑAT, 1971) o la estructura doble de Son 

Oms (ROSSELLÓ-BORDOY, 1979), i que també documentem entre alguns exemplars 

formenterers com els àmbits 7 i 9 de Cap de Barbaria II (SUREDA et al., 2013, p. 17). 

Per altra banda, també a Mallorca, es documenten un seguit d’assentaments de nova planta 

com el cas de Es Figueral de Son Real (fig. 15), les estructures del qual, tot i conservar una 

certa tendència naviforme, ja presenten una entrada molt més estreta, ben allunyada del model 

de naviforme clàssic. En altres casos, de moment exclusius de Mallorca i Menorca, d’aquest 

allunyament del model dels poblats naviformes cal destacar la nova tendència urbanística 

d’aglomerar aquestes construccions entorn a una estructura en pedra de grans dimensions 

o “turriforme” com els casos de Cap de Forma, s’Illot o l’esmentat de Es Figueral de Son 

Real. Aquest esquema es considera l’origen de la que seria l’organització territorial pròpia 

dels assentaments talaiòtics, deixant de banda la distribució espacial oberta amb unitats 

disseminades en un solar comunitari, pròpia dels poblats naviformes, per una molt més 

centralitzada al voltant d’un o varis edificis monumentals en posició elevada. 

Aquestes remodelacions vindrien seguides, no més tard de ca. 850 cal ANE, de l’abandonament 

definitiu dels poblats de naviformes de les Balears. En aquests sentit cal destacar les sèries 

radiocarbòniques de Closos de Can Gaià44 o les de la xarxa d’assentaments costaners, tal i com 

es desprèn dels casos de Cap de Forma Nou45, Illot des Porros46 o també altres construccions 

com la murada de Sa Cala47 a Formentera que també deixen de funcionar en aquest moment. 

De la mateixa manera a partir de ca.850 cal ANE, molts dels antics poblats naviformes, 

adopten directament el nou model estructural, tot construint talaiots o turriformes esglaonats 

directament sobre estructures d’època naviforme com en els casos de Son Oms, Pula, s’Illot 

o Son Ferrer, a Mallorca i Trebalúger, Torralba o Santa Mònica a Menorca. 

44 Veure KIA-11239 i KIA-25201). (OLIVER, 2005).

45 Veure UtC-10077 i UtC-10075). (VAN STRYDONCK et al., 2002).

46 Veure KIA-11244 (VAN STRYDONCK et al., 2002).

47 Veure KIA-20215 i KIA-20222 (RAMÓN & COLOMAR, 1999, 2010).
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Figura 15. Planta dels naviformes de es Figueral de Son Real (ROSSELLÓ-BORDOY & CAMPS, 1972)

A les Pitiüses per contra, no s’han pogut datar de moment els nivells d’abandonament de 

les estructures naviformes excavades, tot i que aquest ha se ser necessàriament anterior o 

contemporani a l’arribada dels primers colons a les illes. Tampoc no disposem de datacions 

radiocarbòniques per als primers assentaments fenicis de l’illa com Sa Caleta o el Puig de 

Vila, malgrat si que es disposa de cronologia relativa que permet situar la seva arribada 

al darrer terç del segle VIII arq. ANE (RAMÓN, 2007, p. 143). En qualsevol cas serà en 

aquest moment on es substitueix definitivament un model de poblament per l’altra, i que 

recuperarem més endavant.

3.6.3. Llocs d’enterrament i ritual funerari.

Tal volta, l’aspecte que aboqui les diferències més substancials en aquest moment, sigui 

l’episodi de les pràctiques funeràries, on l’únic element compartit per Mallorca, Menorca, 
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recauria sobre les inhumacions en coves amb tancament ciclopi (Es Càrritx, Son Matge). 

En aquest mateix sentit, l’illa de Menorca és la que experimenta una major diversitat en el 

que correspon als nous tipus de contenidors funeraris, entre els que destaquem l’aparició 

de les navetes d’enterrament (Es Tudons, La Cova, Binipatí), hipogeus de planta simple (Ca 

les Coves) i coves retocades en penya-segats (Cova des Pas, Cova des Mussol). La presència 

d’una diversitat tant manifesta pel que fa als contenidors funeraris, esdevé un dels principals 

elements d’aquest moment de transformacions socials on s’ha proposat la identificació 

d’algunes comunitats amb un tipus d’estructura funerària concreta (RIHUETE, 2000) que, 

malgrat tot, comparteixen la pràctica de les inhumacions col·lectives.  

En aquest mateix sentit en necròpolis col·lectives com la de la cova de Es Càrritx o Cova 

des Pas es manifesten alguns indicis de tractament diferencial sobre alguns individus com els 

esmentats rituals de tonsura o la deposició d’objectes de caràcter exòtic. Al voltant del 900 

cal ANE, s’abandonarien bona part d’aquests contenidors funeraris per a donar pas a noves 

manifestacions com els hipogeus o els enterraments en calç que serien més característic del 

món talaiòtic.

Per altra banda, per al cas Pitiús, tot i que les dades son molt escasses, les que tenim son 

especialment reveladores doncs, la presència a Eivissa d’una necròpolis que combina rituals 

d’incineració i inhumació a Can Sergent48 així com la documentació dels primers enterraments 

fenicis a Puig des Molins49 sota ritual de cremació, ambdues amb datacions dels segles IX i 

VIII cal ANE,  posen de manifest la coexistència entre colons i indígenes a l’illa.    

3.6.4. El registre material.

Pel que fa al conjunt artefactual propi d’aquest moment resulta complicat establir 

comparacions entre cadascuna de les illes de l’arxipèlag, donada la manca de contextos 

clars i cronològicament ben acotats per a les Pitiüses. En línies generals, hi ha una certa 

continuïtat pel que fa als principals trets materials representats, respecte al període naviforme, 

amb l’excepció destacada dels objectes de metall i alguns elements de la vaixella ceràmica.

En aquest sentit, el cas dels recipients ceràmics, es composa d’un conjunt molt estandarditzat 

48 Veure BM-1501 (COSTA & BENITO, 2000).

49 Veure UtC-11186 (FERNÁNDEZ & COSTA, 2004).
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entre Mallorca i Menorca, tot i que cal destacar-ne l’augment tant en diversitat com en 

abundància dels tipus documentats (vasos de perfil en “s”, recipients carenats i globulars,...).

Per contra la metal·lúrgia experimenta canvis significatius a nivell tecnològic, tal i com 

queda palès en la qualitat dels aliatges, la producció o les quantitats totals de metall, els quals 

s’incrementen significativament (SALVÀ, 2010, pp. 350–354). Es tracta d’un moment on les 

Balears entren a formar part de forma activa dels circuits mediterranis d’interacció social i 

intercanvis de mercaderies, entre les quals els metalls hi serien protagonistes ja sigui com a 

objectes acabats o com a mineral o metall en brut. Un bon exemple de tot plegat serien els 

miralls, els pectorals, les espases, diademes,... i altres elements que es tenen ben datats en 

aquest moment, com passa en el cas dels exemplars de Es Mussol (LULL et al., 1999, pp. 

115–144). 

De fet, un dels elements que permeten parlar d’una major importància dels elements 

metàl·lics en aquest moment recau sobre la proliferació de les deposicions i amagatalls 

d’objectes d’aquest tipus. Fenomen ben conegut arreu del continent europeu i que resulta 

sempre simptomàtic dels canvis documentats en el conjunt dels espais socials. Per al cas 

de les Balears, en coneixem molts casos (Lloseta, Piza, Son Foradat, La Sabina, Can Marià 

Gallet,...), que podrien respondre a diferents explicacions en funció del context concret de 

deposició, problemàtica que recuperarem més endavant. 

3.6.5. Síntesi i consideracions.

En suma, veiem com entre ca.1.100 i 850 cal ANE, es passa d’una societat amb un altíssim 

grau de cohesió i homogeneïtzació entre Mallorca, Menorca i les Pitiüses, envers una societat 

immersa en profundes transformacions. 

Les profundes transformacions que viuen els poblats naviformes així com la proliferació 

d’assentaments de nova planta sembla un fet inequívoc d’aquesta realitat. De la mateixa 

manera el registre material experimenta un gir important al voltant dels objectes de metall, 

els quals constitueixen alhora un element per a identificar modificacions en part  de les 

pràctiques funeràries. Alguns autors associen directament aquestes transformacions sobre 

la pròpia organització social de les comunitats baleàriques, que veuria en aquest moment 

l’emergència de processos de diferenciació basats en relacions al voltant dels grups, i que 
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es capitalitzarien mitjançant els intercanvis. De fet, ja hem dit com aquestes dinàmiques 

coincideixen amb un moment on les connexions exteriors viuen un moment tremendament 

àlgid de manera que ambdós fenòmens semblen estar relacionats. Fins a tal punt que la 

presència d’un dels agents més importants que intervindrien sobre les xarxes mediterrànies 

d’interacció, podria materialitzar-se en aquest moment mitjançant l’ocupació territorial, tal i 

com veiem per al cas ebusità amb l’agent fenici.

En qualsevol cas, sembla evident que es tracta d’un moment de transició que culmina al segle 

IX cal ANE amb l’abandonament i/o substitució de bona part de la materialitat pròpia de la 

segona meitat del II mil·lenni cal ANE (naviformes, navetes, coves sepulcrals, assentaments 

costaners,...), fet que es tradueix en l’aparició de dues noves formacions socials i econòmiques 

diferenciades: la talaiòtica a Mallorca i Menorca i la fenícia a les Pitiüses. 



79

CAPÍTOL 4

Contextualització. 

4.1. Introducció.

Un cop afrontat el marc històric de referència, creiem necessari dotar d’un context general 

diversos aspectes que atenyen als estudis materials i arqueomètrics que afronta aquesta tesi.  

Per tant es plantegen els coneixements i especialment les darreres novetats en aquells temes 

que es relacionen directament amb els casos d’estudi que es desenvolupen en els capítols 5 i 

6. Així, pel que fa al poblat de Cap de Barbaria II, hem recollit en dos apartats informacions 

relatives al conjunt dels jaciments prehistòrics de les Pitiüses, així com a la dels principals 

poblats naviformes excavats a Mallorca i Menorca.

D’altra banda, de cara al capítol que afronta l’estudi arqueometal·lúrgic, hem considerat oportú 

realitzar una breu revisió dels antecedents d’aquests tipus d’estudis sobre peces de les Balears 

i de la mateixa manera atendre l’estat actual de les investigacions sobre la mineria prehistòrica 

a les illes, doncs aquesta informació serà requerida de cara a la discussió i caracterització de 

les pràctiques del treball metal·lúrgic. 

Finalment, el període naviforme que ja hem descrit al Capítol 3, s’emmarca al seu torn en una 

sèrie de transformacions que ultrapassen el seu marc regional i que a més tenen la metal·lúrgia 

per protagonista en molts casos. Per aquest motiu hem decidit incloure un breu repàs a l’estat 

de coneixement de les xarxes internacionals de circulació de mercaderies i també a un dels 

seus principals testimonis arqueològics,  els dipòsits de metalls. 



80

4.2. La recerca prehistòrica a les illes Pitiüses. 

En capítols anteriors, ja s’ha fet referència, a diferents nivells, a la seqüència històrica relativa 

a les comunitats prehistòriques de les illes Pitiüses, o més aviat als seus problemes per tal de 

construir una periodització que permeti adscriure amb certa seguretat les diverses evidencies 

materials conegudes. Aleshores, en la mesura que la majoria dels jaciments excavats han estat 

ja comentats al Capítol 3, el conjunt de Cap de Barbaria es comenta àmpliament al Capítol 

5 i aquells jaciments que tenen restes de metal·lúrgia són també desglossats al Capítol 6, en 

aquest apartat es presenta una visió general atenent especialment al potencial informatiu 

d’alguns casos concrets, els més novedosos, doncs per a la resta de casos aquesta tesi no hi 

realitza cap aportació específica.

Durant el decurs d’aquest treball, hem tingut oportunitat de recollir tot un conjunt 

d’informacions de diversa natura i procedents de diferents tipus de fonts. Així, s’ha 

consultat la bibliografia científica relativa als jaciments excavats, s’han consultat les cartes 

arqueològiques, s’han revisat els materials dipositats en museus, s’han portat a terme 

prospeccions sistemàtiques i també campanyes d’excavació arqueològica. 

Amb això, a hores d’ara tenim constància de l’existència d’almenys 55 jaciments que podem 

catalogar, amb major o menor grau de certesa, com a prehistòrics. D’aquests, 44 es troben a 

Formentera i 9 a Eivissa (figs.16 i 17) i el grau de coneixement que en tenim varia de manera 

ostensible en funció de les intervencions i estudis de les que han estat objecte cadascun d’ells. 

Aquesta diferència tan gran entre ambdues illes no s’explica d’altra manera que no sigui per la 

manca de programes de prospecció exhaustiva a la major de les Pitiüses on resulta molt difícil 

identificar aquests tipus de restes degut a la frondositat de les àrees boscoses (que hi són més 

abundants), doncs a la resta de l’illa possiblement hagin desaparegut degut a l’acció antròpica.

Pel que fa a la seva classificació, una àmplia majoria corresponen, a priori, a contextos d’hàbitat 

o assentament i sense evidències defensives o de fortificació. Únicament els jaciments de 

Puig Rodó i Sa Murada de Sa Cala presenten algun element de caràcter inequívocament 

defensiu, el qual pot també ésser atribuït al Puig de Ses Torretes per la seva posició elevada. 

D’altra banda únicament 5 jaciments presenten indicis suficients per catalogar-los com a llocs 

d’enterrament (Avenc des Pouàs, Ca na Costa, Can Sergent, Cova des Fum i Cova 127). De 
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fet, a hores d’ara només 12 jaciments50 han estat objecte d’alguna intervenció arqueològica: 

Avenc des Pouàs (ALCOVER, 2009), Ca na Costa (FERNÁNDEZ, et al.,1988), Can Sergent 

(COSTA & FERNÁNDEZ, 1992; GONZÁLEZ & LAZUELA, 2000), Cap de Barbaria 

I (TOPP, et al., 1979), Cap de Barbaria II (COSTA & FERNÁNDEZ, 1992; SUREDA et 

al., 2013; SUREDA et al., 2015), Cap de Barbaria III (TOPP et al., 1979),  Cova de sa Parra 

(MARLASCA, et al., 2011), Cova des Fum (MARLASCA & LÓPEZ GARÍ, 2014; TOPP, 

1988), Cova des Riuets (LÓPEZ GARÍ, et al., 2013; MARLASCA et al., 2011; MARLASCA, 

2008; TRIAS & ROCA, 1975), Cova 127 (SUREDA, et al., 2013), Puig de Ses Torretes 

(COSTA & FERNÁNDEZ, 1992; RAMÓN, 1985) i Sa Murada de Sa Cala (RAMÓN & 

COLOMAR, 1999, 2010). 

En general, pel que fa a jaciments coneguts, la situació continua essent pràcticament la 

mateixa que descriviren Benjamí Costa i Núria Benito en el seu detallat treball de síntesi 

(2000). De fet les principals aportacions en aquesta direcció provenen de les campanyes de 

prospecció en curs (veure Cap. 5). 

Figura 16: Mapa amb la ubicació dels jaciments prehistòrics de Formentera. El número 6 correspon a la 

concentració des 21 jaciments de Cap de Barbaria.

50 Molts d’ells han estat tractats en els capítols de casos d’estudi doncs contenen algun artefacte metàl·lic, la resta s’han 
incorporat als capítols de discussió. 
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Figura 17: Mapa amb la ubicació dels jaciments prehistòrics d’Eivissa.

En aquest sentit, quan començarem aquesta tesi l’any 2011, feia més d’una dècada que no es 

portava a terme cap excavació arqueològica sobre un jaciment prehistòric pitiús i tan sols es 

venien publicant alguns treballs de manera anecdòtica. Afortunadament, en els darrers anys 

sembla que la recerca ha revifat i podem dir que les expectatives son ara més encoratjadores. 

Per exemple, si agafem com a referència els darrers deu anys (2005-2015), s’han donat a 

conèixer algunes dades procedents de jaciments amb excavacions realitzades en les dècades 

anteriors. En primer terme es va presentar una datació sobre os humà de s’Avenc des Pouàs 

(ALCOVER, 2008, 2009), que permet reinterpretar les restes arqueològiques (destruïdes als 

anys 60) com un possible indret d’enterrament a finals del III mil·lenni cal ANE51. En un 

altre lloc es va presentar una revisió de les excavacions de Sa murada de Sa Cala (RAMÓN 

& COLOMAR, 2010), un dels pocs indrets clarament defensius de les Pitiüses i que podem 

ubicar sense problemes al bronze final (segles IX-VIII cal ANE52) tot i que segurament la seva 

51  Veure KIA-29163. (ALCOVER, 2009, p. 23).

52 Veure KIA-20215, (810-740 cal ANE) i KIA-20222, (810-750 cal ANE). (VAN STRYDONCK, et al., 2002, p. 48).
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construcció fou anterior. En un altre lloc s’han presentat nous estudis isotòpics procedents de 

restes humanes del dolmen de Ca na Costa (FULLER, et al., 2010; NEHLICH, et al., 2012) els 

quals replantegen alguns aspectes al voltant de la seva dieta. D’altra banda, tot just els darrers 

dos anys s’han començat a publicar els primers resultats i estudis de materials procedents 

de les campanyes portades a terme a Cova des Riuets i Cova de sa Parra entre 2001-2002 

(LÓPEZ GARÍ et al., 2013; MARLASCA, et al., 2013; MARLASCA, 2008), les quals han 

portat als autors a desenvolupar també algun treball de síntesi històrica (MARLASCA & 

LÓPEZ GARÍ, 2013, 2014).

Finalment, al marge del projecte ArqueoBarbaria, volem destacar diversos estudis en curs que 

de ben segur aportaran noves dades que permetran ampliar l’estat del coneixement que hem 

exposat en capítols anteriors. En primer lloc l’any 2012 es va iniciar per primer cop un projecte 

d’excavació programada a sa Cova des Fum, un dels indrets més coneguts de la prehistòria 

pitiüsa, que malgrat ésser espoliat les darreres dècades, ha aportat materials sorprenents (TOPP, 

1988), i de la que les grans dimensions i potencial estratigràfic de la mateixa n’asseguren resultats 

interessants. D’altra banda, la Dra. Maria Bofill ha iniciat un estudi tecnològic i funcional de tot 

el conjunt d’elements macrolítics i ornaments recuperats en jaciments formenterers, treball que 

inclourà també prospecció de matèries primeres i experimentació, fet que resultarà especialment 

interessant alhora de conèixer la gestió que es va fer d’aquests materials. 

4.3. La investigació sobre poblats Naviformes.

De la mateixa manera que es volia contextualitzar la materialitat estudiada en el marc del 

coneixement que es té de la prehistòria de les Pitiüses, s’ha volgut connectar també aquesta 

materialitat amb les seqüencies històriques i arqueològiques determinades per al funcionament 

dels poblats de l’edat del bronze a les Balears. En aquest sentit ja hem pogut comprovar 

l’absència d’elements comparatius vàlids per a Cap de Barbaria II a les Pitiüses, doncs no 

existeix cap altre poblat excavat en extensió, amb una mínima seqüència estratigràfica ni 

cronològica establerta. Per tant hem recorregut, com d’altra banda s’ha fet sempre per a 

l’arqueologia prehistòrica pitiüsa, a exemples de les veïnes Mallorca i Menorca, obrint alhora 

el debat de la possible correspondència entre les societats que habiten estructures naviformes 

a les Pitiüses (bàsicament formentereres) i les que ho fan a les Gimnèsies. 
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Algunes estimacions (SALVÀ & HERNÁNDEZ-GASCH, 2009, p. 301) han situat el nombre 

de naviformes coneguts en 281 estructures per a Mallorca i Menorca, encara que possiblement 

n’existeixin moltes més. De totes elles, les excavades només són una vintena, de les quals 

únicament en alguns casos s’ha pogut extrapolar alguna informació, ja que en la majoria o bé 

es va excavar sense metodologia alguna o bé els resultats romanen inèdits. Aquestes estructures 

es coneixen en la literatura científica des de fa quasi un segle, i són nombrosos els investigadors 

que les han estudiat. La primera intervenció de què es té coneixement fou la realitzada als anys 

vint per Colominas i l’Institut d’Estudis Catalans al naviforme doble de Son Julià (Llucmajor) 

i una naveta doble al jaciment del Mitjà Gran. Anys més tard, als cinquanta, Amorós excavà al 

jaciment de sa Marina de sa Punta (Sant Llorenç). No obstant, el registre d’aquestes primeres 

intervencions es molt escàs, i a hores d’ara les estructures que aporten informacions rellevants 

sobre la cronologia, materials o els seus usos, són les excavades més recentment en el mar de 

les campanyes del Museu de Mallorca, la UIB, el Museu de Manacor o el Museu de Menorca. 

Algunes ja les hem esmentades al capítol 3 i totes elles han estat recollides als annexos.  Entre 

aquests, per la qualitat del seu registre destaquen els casos del naviforme Alemany (ALBERO, 

et al. 2013; ENSEÑAT, 1971), Canyamel (RAMIS, 2011; ROSSELLÓ-BORDOY, 1978, 1989, 

1992), Closos de Can Gaià (CALVO & SALVÀ, 1999; OLIVER, 2005; VICENS, 2012), 

S’Hospitalet Vell (PONS, 1999; RAMIS & SALAS, 2011, 2014; ROSSELLÓ-BORDOY, 1987, 

1989), Son Oms (PONS, 1999; ROSSELLÓ-BORDOY, 1984, 1992), Son Mercer de Baix 

(ANGLADA, 1976; PLANTALAMOR & RITA, 1984), Son Ferrandell (LULL, et al., 1999; 

WALDREN, et al., 2002; WALDREN, 1986, 1992, 1998), Cala Morell (ANGLADA, et al., 

2014) i  Cala Blanca (JUAN & PLANTALAMOR, 1997). 

El cert es que en aquest moment s’han posat o continuen en marxa diversos projectes de recerca 

sobre estructures i poblats d’aquest tipus entre els quals podem destacar els casos de Closos de 

Can Gaià on s’ha començat a excavar un naviforme doble, Sa Ferradura o Cala Morell on des 

de 2011 s’han reactivat les tasques d’excavació. I molt darrerament es Turassot de Costitx on 

aquest mateix 2015 han realitzat una primera campanya. De la mateixa manera altres projectes 

com el de s’Hospitalet Vell o el mateix de Closos estan començant a publicar els estudis de 

materials fruit de les excavacions realitzades en la darrera dècada fet que sense cap mena de 

dubte aportarà una valuosa informació fins ara només disponible de manera molt parcial en 

jaciments excavats d’antic com Canyamel, Son Oms, Son Ferrandell o Naviforme Alemany. 
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Figura 18: Mapa amb la ubicació dels principals jaciments naviformes excavats a Mallorca i Menorca.

4.4. Els recursos miners a les Illes Balears.

Amb aquest apartat es pretén actualitzar l’estat de la qüestió al voltant de la presència i 

explotació de minerals i vetes metal·lúrgiques a les illes Balears, doncs afortunadament el 

panorama ha vist diversos canvis en els darrers anys. Pel que fa a la prehistòria balear els únics 

metalls dels quals se’n documenta explotació són el coure i, amb certs dubtes, el plom, de 

manera que únicament ens referirem a aquests elements.

En primer lloc, cal destacar l’escassetat general de recursos minerals metàl·lics a les illes 

Balears, tal i com es constata a través dels mapes metal·logènics de l’IGME (fig. 19), que 

serveixen de primera aproximació doncs aquests estan més enfocats a explotacions actuals, 

de caràcter industrial i pateixen, per tant, d’una visió actualista, poc ajustada a la situació de 

producció i demanda a la prehistòria. A nivell geològic les quatre illes són força diferents, tot i 

que els metalls estan força acotats a unes zones concretes. Així, Menorca es presenta dividida, 

amb un nord més antic (plecs del Miocè i Paleozoic) on es troben els metalls i un sud molt 

més semblant a les altres illes (Miocè superior). Pel que fa a Mallorca, es a la zona nord amb 

la serra de Tramuntana (Triàsic I i Miocè), on es troben els minerals metàl·lics. Eivissa és 

molt similar a aquesta darrera i els minerals metàl·lics es localitzen a l’Est de l’illa, mentre que 

a Formentera no se’n coneixen evidencies doncs les seves formacions corresponen a altres 

moments geològics (Miocè Superior i Quaternari).
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Figura 19. Fulles 49-65 i 57-66 dels mapes metal·logènics de les Balears amb ampliació de les principals zones 

mineres esmentades al text (modificat de IGME 1975).

Si ens centrem en la presència de coure, aquest només es coneix a les illes de Mallorca i Menorca, 

en mineralitzacions de malaquita (Cu2Co3(OH)2), atzurita (Cu3(CO3)(OH)2) i calcocita (Cu2S). 
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A Mallorca hi ha publicats diversos treballs sobre la presència, i possible explotació de Cu a la 

Serra de Tramuntana per a la seva reducció (ALCOVER, et al., 2007; RAMIS, et al., 2005). Es 

tracta d’un conjunt d’escòries, localitzades en balmes, “camps d’escòries” o jaços de morterets 

localitzats en diversos indrets de la serra al voltant del municipi d’Escorca. L’estudi d’algunes 

d’aquestes escòries permet assegurar que s’hi processava coure (ALCOVER et al., 2007, p. 

176). La seva presència en balmes amb jaços de morterets, segurament es relacioni amb 

l’esmicolat del mineral, el qual s’ha demostrat que és local. No obstant, existeixen dubtes sobre 

la seva adscripció prehistòrica, degut fonamentalment a la manca de contextos arqueològics 

associats a aquests conjunts. Altres treballs recents han començat a caracteritzar a nivell de 

composició i camp isotòpic aquestes i altres mineralitzacions mallorquines amb resultats 

parcialment publicats (PERELLÓ, et al., 2009). Així, ja es disposa d’un primer inventari amb 

prop d’una vintena de mineralitzacions de coure, en vetes associades normalment als estrats 

del Keuper o del Buntsandstein.

Si passem a les mineralitzacions de l’illa de Menorca, s’han portat a terme recents treballs de 

recerca amb resultats molt interessants relatius a la localització de tretze llocs amb presència 

de mineral de coure, dels quals s’han realitzat nombroses anàlisis de composició i també 

d’isòtops de plom. De tots ells en destaca especialment el jaciment miner de Sa Mitja Lluna 

(Illa d’en Colom; Maó) doncs suposa la primera evidència inequívoca de mineria prehistòrica 

de coure a les Balears (HUNT, et al., 2013; LLULL, et al., 2013; SALVÀ, et al., 2014). En 

concret, el mineral hi apareix en forma de malaquita, atzurita i calcopirita on la roca que 

serveix de caixa al coure està formada per silicats i petites quantitats de clor formant cristalls 

de clorur de coure. 

De les excavacions realitzades al 2012 en aquest indret, destaca especialment la troballa de 

maces de miner, gran quantitat de carbons, fragments ceràmics de morfologia prehistòrica 

i tres datacions radiocarbòniques que permeten acotar l’activitat, d’almenys un dels tres 

runams a l’Edat del Bronze53 i possiblement de manera prolongada durant bona part del 

II mil·lenni cal ANE. Les maces de miner, de clara tipologia prehistòrica, foren fabricades 

sobre còdols de gra fi i en alguns casos retocats als costats per l’emmanegament. 

53 Són les següents, totes elles a 1 sigma (68,2%): KIA-48273 (1385-1235 cal ANE), KIA-48274 (1414-1302 cal ANE); 
KIA-48275 (1759-1664 cal ANE). Veure annexos per a més detalls.
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En relació als estudis de composició realitzats sobre mineral de coure, a hores d’ara es disposa 

de dades tant de Mallorca com de Menorca (SALVA et al., 2014), tot i que encara es troben 

en un estat preliminar perquè són poques les mineralitzacions estudiades en profunditat. Les 

característiques generals d’aquests minerals es poden concretar en una estructura bàsica de 

silicats, baixos continguts en ferro, presència d’alumini en tots els casos i evidència de baritina 

en algunes ocasions, i certesa de plom, zirconi i plata més esporàdicament. De la mateixa 

manera s’ha de destacar la no evidència d’arsènic, com sí que succeeix en moltes de les peces 

prehistòriques estudiades (MONTERO-RUIZ, et al., 2005). De la mateixa manera, algunes 

de les mineralitzacions són polimetàl·liques com el cas de Binifabini amb presència de plom i 

coure (SALVÀ et al., 2014). Aquesta baritina no és gaire habitual en mineralitzacions de coure 

més properes a les illes i podria esdevenir un element d’identificació de les menes de Mallorca 

i Menorca, on sí que és més abundant. No obstant, encara falta millorar la caracterització dels 

elements minoritaris i del conjunt de mineralitzacions de coure conegudes a les illes.

D’altra banda, recentment s’han portat a terme els primers estudis d’isòtops de plom sobre 

minerals menorquins (i balears) (HUNT et al., 2013), els quals constaten el seu ús per a la 

producció de part dels objectes menorquins, com per exemple els de les coves d’Es Càrritx i 

Es Mussol (STOS-GALE, 1999). De la mateixa manera, aquestes dades (Taula 1) resultaran 

molt importants a l’hora d’establir comparacions amb els nostres estudis al voltant de la 

metal·lúrgia pitiüsa (Capítol 6). 

Taula 1: Dades d’isòtops de plom de les mineralitzacions de Sa Mitja Lluna i Binifabini, Menorca. (HUNT et 

al., 2013, p. 16 Taules 5 i 6).



89

En relació a l’explotació de plom (galena), es tracta d’un mineral que s’explotarà molt més 

intensament al I mil·lenni cal ANE que no pas a la prehistòria, on no està provada la seva 

explotació tot i presència de mines a les illes de Mallorca i Eivissa.

El cas Eivissenc es possiblement el més conegut, doncs actualment és encara objecte de 

diversos estudis, entre altres de caracterització isotòpica (RAMON et al., 2012) i arqueològica 

(JORDÁ BORDEHORE, et al., 2011). La principal mina es la de S’Argentera (Santa Eulàlia 

del Riu, Eivissa) i es tracta d’un jaciment de galena argentífera en el qual ja hi ha restes 

d’explotació d’època fenícia, romana, i posteriorment del segle XIX, tot i que alguna galeria 

podria presentar tipologia prehistòrica.54 Els minerals principals corresponen a galena, barita, 

òxids de manganès i sulfur de coure. Recentment, per mitjà d’estudis de isòtops de plom 

sobre minerals d’aquesta mina i del poblat fenici de Sa Caleta, s’ha provat la seva explotació 

de per part dels fenicis assentats en aquest jaciment (RAMON et al., 2012).

A altres indrets com les Mines de Son Creus (Bunyola, Mallorca) també s’explotà la 

galena argentífera amb seguretat a època musulmana i durant el Baix Imperi Romà. Les 

característiques dels minerals són molt similars a les de s’Argentera i a hores d’ara no es té 

constància de la seva explotació en època prehistòrica, malgrat alguns autors ho suggereixen 

(SALVÀ, 2013).

Finalment, degut a la seva importància pel que fa a la metal·lúrgia prehistòrica, cal recordar 

l’absència absoluta de mineral d’estany a les Balears, de manera que la seva clara presència en 

objectes de bronze durant bona part del II mil·lenni cal ANE cal considerar-la com a aportació 

exterior a les illes. En aquest mateix sentit, tampoc hi ha constància de minerals de plata. 

4.5. Arqueometal·lúrgia  prehistòrica a les Illes Balears.

Els estudis arqueometal·lúrgics a les Illes Balears, com els d’altres regions europees, tenen els 

seus orígens al segle XIX, no només per l’aplicació de tècniques d’anàlisi físico-químiques 

sinó també pels treballs tipològics i cronoculturals centrats en objectes metàl·lics i els estudis 

propis de la història de la tecnologia.

54 Marcus Hermanns en comunicació personal.
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En general, ens serveix el model establert per E. Pernicka (1998) alhora de plantejar 

el desenvolupament de l’arqueometal·lúrgia com a disciplina, entesa aquesta com la 

incorporació de tècniques d’anàlisi, i on diferenciava tres moments: Formatiu (segle XIX-

1930), Desenvolupament (1930-1970) i Expansiu (1979-Actualitat). Tot i que els treballs de 

cadascun d’aquests moment representen els paradigmes imperants i les tècniques disponibles 

al moment, en conjunt s’hi reflecteix la voluntat per incorporar nous mètodes enfocats 

principalment a la descripció tipològica, tecnològica o bé a la procedència del metall. 

En aquest sentit, a les Balears podríem trobar autors com Cartailhac que ja realitzaren 

algunes anàlisis sobre peces de les illes l’any 1889, encara que no s’esmenta quines. Altres 

dels investigadors pioners com el propi Colomines, també incorporaren analítiques, sense 

tampoc especificar que és el que analitza (COLOMINES, 1923). 

Anys més tard, ja en el corrent del projecte de caracterització de metalls europeus 

desenvolupat per Junghans, Sangmeister y Schroeder, Cristòfol Veny publica 10 anàlisis, de 

diversos jaciments com Solleric, sa Cometa des Morts, o d’Ariant (VENY, 1968). En general 

es tracta de treballs que empren les anàlisis amb caràcter merament descriptiu sense donar 

gaire importància a altres aspectes.

No obstant, l’obra que marcarà un clar punt d’inflexió fou la de Delibes i Fernández-Miranda, 

publicada l’any 1988 i que incorpora les analítiques fetes per Salvador Rovira. Es tracta d’un 

treball que aglutina informacions anteriors i no només es circumscriu a les analítiques sinó 

que també realitza un aprofundiment tipològic i cronològic de les peces. En general, el treball 

es centra en la metal·lúrgia del Talaiòtic (en aquella època situat entre els segles XIV i IX arq. 

ANE i extrapolable a totes les illes), marcat per les reinterpretacions indígenes i un acusat 

arcaisme. El llibre aporta, com hem esmentat, un importat corpus analític on es presenten 

93 anàlisis de composició dels que se n’extreuen importants informacions relatives als valors 

mitjans d’estany a les peces de bronze i al valor tecnològic o ornamental de determinats 

aliatges, que fins i tot associen a ostentació de poder. També es deixa constància de la manca 

d’activitat metal·lúrgica clara als assentaments, fet que contrasta amb un bon domini de les 

tècniques metal·lúrgiques, expressades en la quantitat i combinacions de metalls de coure, 

estany i plom en diferents proporcions. 
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Anys més tard, seguint amb la base analítica del treball anterior, es publica un nou treball, en 

aquesta ocasió dirigit per Salvador Rovira (ROVIRA, et al., 1991) on es fa una visió general 

sobre la metal·lúrgia de l’illa de Mallorca tot classificant les particularitats tecnològiques de 

cada període. Així es situa entre el 2000 i el 1600 arq. ANE, la primera metal·lúrgia a l’illa amb 

un taller de punxons a Son Matge i restes de vas-forn. Entre el 1600 i el 1300 arq. ANE. va 

entrant poc a poc el bronze binari de coure i estany malgrat no existeix generalització. Durant 

el Talaiòtic I (1300/800 arq. ANE) les peces són de millor qualitat i predominen els bronzes 

alts (més del 10% Sn). Al Talaiòtic II (800/123 arq. ANE/ ane), els bronzes baixen de 

qualitat, per la entrada del ferro i comencen a aparèixer els bronzes plomats ternaris d’estany, 

coure i plom. Dominen clarament els bronzes ternaris (50%), i es pot parlar d’una tecnologia 

metal·lúrgica més o menys generalitzada i diferenciada dels metalls púnics contemporanis 

que tenen més estany i plom.

Uns anys més tard, amb la publicació de les monografies relatives a les excavacions d’un 

conjunt de coves menorquines amb un registre arqueològic de preservació excepcional 

(LULL et al., 1999), s’hi inclouen un conjunt d’estudis arqueometal·lúrgics de gran interès. 

En concret, s’analitzà la composició de 29 peces de Cova des Mussol, Cova des Càrritx i 

Forat de Ses Aritges (STOS-GALE, 1999) mitjançant XRF. Aquestes aporten diverses dades 

interessants com la mitjana de l’estany als aliatges de bronze (11% Cova des Càrritx i 17% 

Cova des Mussol) amb una variabilitat general de l’estany als bronzes molt elevada. També 

destaca la certa quantitat de plom en algunes peces (1- 4%), tret que els autors, atribueixen a les 

característiques del coure emprat. D’altra banda, en general, els baixos percentatges de ferro 

(menys de 0’1%) indiquen que és una tecnologia de forns poc sofisticada i que es pot lligar 

amb el tipus de tecnologia de vas-forn. No obstant, la principal novetat arqueometal·lúrgica 

del treball radica en la incorporació dels primers estudis d’isòtops de plom per a artefactes de 

les Illes Balears, que fins a la realització d’aquesta tesi, seguien essent els únics. Donat que en 

posteriors capítols del treball compararem les peces de les Pitiüses amb aquestes, hem decidit 

incloure les dades relatives als estudis d’isòtops i a la composició de les peces estudiades 

(Taula 2).
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Id Jac. Objecte Metall Inventari 208/206 207/206 206/204 207/204 208/204

168 CC Braz. Lentic. BZE X1M-40 2,10023 0,85534 18,286 15,6407 38,4048

169 CC Braz. Cinta BZE X1M-61 2,1041 0,85486 18,338 15,6764 38,585

172 CC Braz. Lentic.
BZE + 

PB
X1M-19 2,10029 0,85523 18,301 15,6516 38,4374

174 CC Braz. Lentic.
BZE + 

PB
X1M-16 2,10394 0,85566 18,332 15,686 38,5694

175 CC Aguja BZE XFM-118 2,08597 0,84686 18,528 15,6906 38,6489

178 CC Frag. Lanza BZE X4M-88 2,08049 0,83899 18,725 15,7101 38,9572

182 CC Cta. Bicónica BZE X1M-57 2,08216 0,83925 18,752 15,7376 39,0447

183 CC Pectoral trap.
BZE + 

PB
X1M-43 2,09004 0,84571 18,556 15,693 38,7828

184 CC
Pectoral 

corn.
BZE + 

PB
X1M-72 2,10666 0,85742 18,35 15,7337 38,6572

185 CC Disco/umbo BZE X1M-47 2,09969 0,85411 18,334 15,6593 38,4957

186 CC Torques
BZE + 

PB
XFM-108 2,1002 0,85172 18,466 15,7279 38,7823

188 CC Torques
BZE + 

PB
XFM-116 2,10058 0,85538 18,303 15,656 38,4469

189 CC Braz. Lentic. BZE X1M-22 2,09773 0,85149 18,449 15,7091 38,701

190 CC Cta. Bicónica BZE X1M-17 2,08891 0,84514 18,568 15,6926 38,7869

192 CC Punta plana
BZE + 

PB
X1M-25 2,08878 0,84666 18,532 15,6903 38,7093

193 CC Cuchilla BZE X1M-83 2,10051 0,85449 18,343 15,6739 38,5297

194 CC Cincel BZE 
+AS+PB X1M-18 2,09627 0,84954 18,477 15,697 38,7328

195 CC Braz. Lentic. BZE XFM-97 2,10003 0,85489 18,29 15,6359 38,4095

196 CC Braz. Lentic. BZE XFM-105 2,10227 0,85532 18,311 15,6618 38,4947

197 CC
Bz. Circ./

rect.
BZE 2,08478 0,8438 18,555 15,6567 38,6831

204 CC Cta. Bicónica
BZE + 

PB
X1M-9 2,08746 0,84344 18,631 15,7141 38,8915

167 FSA Cta. Bicónica PB XBM-138 2,08208 0,83892 18,736 15,718 39,0099
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Id Jac. Objecte Metall Inventari 208/206 207/206 206/204 207/204 208/204

179 FSA Punzón circ.
BZE + 

PB
XBM-153 2,08688 0,83982 18,764 15,7584 39,1582

180 FSA Braz. Lentic.
BZE + 

PB
XBM-139 2,11832 0,8594 18,279 15,709 38,7208

191 FSA Punzón circ.
BZE + 

PB
XBM-137 2,09873 0,85375 18,337 15,6552 38,4844

165 CM Espátula BZE
MU-

S5-M-62
2,10031 0,85511 18,313 15,6596 38,463

170 CM Cta. Bicónica BZE
MU-

S1-M-1104
2,09134 0,84704 18,534 15,699 38,7609

171 CM Punta triang. BZE
MU-

S4a-M-57
2,10182 0,85449 18,351 15,6807 38,5705

173 CM Frag. Lanza BZE
MU-

S5-M-61
2,08797 0,84469 18,582 15,696 38,7987

181 CM Cincel BZE
MU-

S4a-M-58
2,09544 0,85146 18,42 15,6839 38,598

Taula 2: Dades d’isòtops de plom de la Cova des Càrritx (CC), Cova des Mussols (CM) i Forat de ses Aritges 

(FSA) (STOS-GALE, 1999).

En relació a aquestes dades, es proposava que el coure té moltes més similituds amb el que hi 

ha a la Península Ibèrica i, en canvi, no en té amb el que hi ha a altres indrets del Mediterrani 

com Sardenya. Dades que avui ja es complementen amb les primeres referències isotòpiques 

per a minerals menorquins (HUNT et al., 2013), que segurament foren emprats per algunes 

d’aquestes peces.

Un altre treball que cal esmentar, realitzat per Ignacio Montero i altres (MONTERO-RUIZ 

et al., 2005), fa referència a un nou conjunt de 128 analítiques de composició realitzades 

sobre peces menorquines des de cronologia Calcolítica fins al Talaiòtic I. Al treball es fa una 

divisió per metalls i presta especial atenció als aliatges molt plomats de denes del Naviformes 

que consideren intencionades. Al seu torn també es destaca que els bronzes rics (+ 5% 

Sn) són més comuns al Naviforme que al Talaiòtic, fet que es relaciona amb el reciclat en 

aquest darrer moment. De fet, es suggereix que l’estany podria arribar en lingots degut a les 

denes circulars de Mongofre Nou, o les anelletes de la Cova des Pas que són d’estany pur. 

En aquest treball i en altres successius (MONTERO-RUIZ et al., 2011) s’avaluen també 

les particularitats dels lingots de diverses procedències, que en general presenten poques 

impureses, entre les que destaquen l’antimoni, la plata, l’estany i l’arsènic, però sempre en 
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molt poca quantitat. Al final, es revisen les anàlisis d’Stos-Gale, sobre els isòtops de plom 

(STOS-GALE, 1999) a Menorca i constaten una procedència molt diversa tot apuntat la 

possibilitat del Sud-est peninsular.

Finalment, el darrer treball que ha suposat un pas significatiu pel que fa als estudis 

arqueometal·lúrgics de les Balears ha estat sense cap mena de dubte la Tesi doctoral d’en 

Tomeu Salvà (2013). Aquest treball, principalment centrat en les restes de l’illa de Mallorca, 

però també amb exemples de Menorca i les Pitiüses, afronta l’estudi de la metal·lúrgia 

prehistòrica des dels orígens de la metal·lúrgia a les Balears i fins a l’inici de l’època Talaiòtica, 

per tant amb unes cronologies que van des de finals del III mil·lenni cal ANE fins a inicis del 

I mil·lenni cal ANE. En ell s’hi concentren un total de 684 fitxes corresponents a objectes de 

metall, a més d’un important conjunt analític on destaquen el recull d’estudis de composició 

(tant d’objectes com de minerals) i la realització de 23 noves metal·lografies corresponents 

principalment a punxons i ganivets. Aquesta extensa recopilació afronta diversos aspectes 

associats al procés de producció metal·lúrgica, des de les vetes de minerals disponibles a les 

illes fins als contextos de deposició i amortització dels objectes, passant lògicament per tot 

el procés tecnològic i d’ús. Es realitza un estudi morfomètric detallat de molts dels objectes 

per tal d’acotar un estudi tipològic exhaustiu. De la mateixa manera es revisen els contextos 

d’aparició i es proposa un model interpretatiu del que les diferents societats balears entenen 

com a metall, al llarg del II mil·lenni cal ANE. Aquest treball, al qual ens referirem més 

en relació a alguns dels casos tractats, suposa un clar punt de partida alhora de tenir en 

consideració els principals reptes de l’arqueometal·lúrgia a les Balears, que a hores d’ara 

encara atenyen a l’organització i representació social del procés de producció metal·lúrgica 

en els diferents moments històrics que venim comentant. 

4.6. Les xarxes mediterrànies i atlàntiques d’interacció social.

Aquesta tesi es desenvolupa a partir de l’estudi material de determinades evidències 

arqueològiques documentades a les Illes Pitiüses. Ja hem comentat en altres apartats aspectes 

que atenyen als contextos, disciplines o marcs històrics regionals relatius a les manifestacions 

pròpiament pitiüses, es a dir, als seus habitants, poblats, enterraments o produccions. No 

obstant, també hem esmentat com una part de la mateixa gira al voltant de la comprensió 
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de les interaccions i contactes de que participaren aquestes comunitats, especialment les que 

tenen a veure amb la metal·lúrgia. 

En aquest sentit recordem que, cronològicament, l’estudi queda acotat al període d’ocupació 

dels naviformes (ca.1.600-850 cal ANE) i que ja hem plantejat com al llarg d’aquest període 

s’experimenten notables canvis entorn a 1.400 cal ANE, entre els quals destaquen un augment 

dels intercanvis, o una generalització de la norma naviforme. D’altra banda entre ca.1.100-

850 cal ANE hi ha una reorganització arquitectònica dels espais domèstics i aspectes com 

la metal·lúrgia experimenten canvis significatius a nivell tecnològic (SALVÀ, 2010) tal i com 

queda palès en aliatges, producció, motlles i quantitats de metall.

Aquestes transformacions no són exclusives de les Balears, com després comentarem, 

sinó que en molts casos,  durant la segona meitat del II mil·lenni cal ANE, hi trobem una 

coincidència amb altres regions arreu de la Mediterrània que també experimenten tot tipus de 

transformacions, algunes de les quals associades a processos d’expansió territorial, comercial 

o jerarquització/complexitat social. De fet l’arqueologia s’ha aproximat tradicionalment a 

aquests moments de canvis socials i ha donat diverses explicacions d’abast global a aquests 

fenòmens. D’aquestes en podem destacar, en primer terme, les que relacionen aquestes 

transformacions a un comerç associat a la circulació d’objectes o béns de prestigi, a través 

del qual s’articulen relacions de poder (ROWLANDS, et al., 1987; RUIZ-GÁLVEZ, 1998b). 

Seguint aquest model, el desenvolupament de xarxes de comerç a llarga distància motivaria 

el contacte entre societats amb diferents nivells de centralització, el qual es capitalitzaria 

entre determinades parts d’aquests grups, fet que motivaria l’aparició de jerarquies entre 

grups socials (BRADLEY, 1993; KRISTIANSEN, 1998). Des d’altres posicionaments com 

el materialisme històric s’ha defensat una menor transcendència del comerç en l’emergència 

de l’estratificació social. Aquesta estaria vinculada al control de les plusvàlues de producció 

i a l’establiment d’elements coercitius (CHAPMAN, 1991; LULL, 2007). Tot i això, sí que 

es reconeix al conjunt d’aquests intercanvis un paper desestabilitzador, que pot motivar 

l’apropiació per part d’alguns individus d’una part de la producció intercanviada. Altres 

aproximacions, en la línia dels discursos poscolonials plantegen també una revisió d’aquests 

fenòmens en clau comunitària, tot rebutjant una part del discurs individualista i plantejant 

interpretacions alternatives on la presència de béns de prestigi respon a diferents lògiques en 

cada formació cultural (HERNANDO, 2006; VAN DOMMELEN, 1997, 2008).
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Així, en línies generals, més enllà del debat ja superat entre el difusionisme i l’evolucionisme en 

la investigació arqueològica, la visió actualment dominant de la Teoria del Sistema Món (FRANK 

& BARRY, 1993; FRANK, 1993, 1994; FRANKENSTEIN, 1997), estesa al llarg dels anys 90 

del passat segle alimenta una visió en la qual totes les explicacions es fan girar al voltant dels 

intercanvis en les relacions centre-perifèria. Particularment, penso que l’accent per explicar 

metodològicament el canvi social, més que en allò que s’intercanvia, s’ha de posar en allò que es 

produeix i com es va produir socialment. El resultat dels models oferts per la World System Theory 

encarna una visió del passat que, encara que permet avançar en la comprensió de les formes 

de distribució dels objectes, així com en la comprensió de les relacions d’interacció social, no 

ens explica la naturalesa dels processos històrics de les societats i no és capaç de generar línies 

d’investigació ni models explicatius consistents sobre les dinàmiques de les societats i dels seus 

processos productius. Crítiques similars a aquestes han estat plantejades també per altres autors 

(p.e. AUBET, 2007; CASTRO et al., 2006; LÓPEZ CASTRO, 2008).

Davant d’aquesta conjuntura, la principal preocupació científica durant diverses dècades, per 

a aquest període, ha girat al voltant de l’existència, o no, d’una precolonització. Aquest concepte, 

que a la Mediterrània central i occidental, ve determinat per l’existència del fenomen colonial 

fenici i s’ha construït al voltant dels problemes cronològics que aquest suscitava (veure 

AUBET, 2009). Avui en dia podem considerar el debat superat (CELESTINO et al., (eds.), 

2008) i el focus d’atenció s’ha traslladat a la caracterització i comprensió d’una intensa xarxa 

de circulació d’objectes a mitja i llarga distància en la qual hi intervingueren diferents agents i 

que abasta tot el Mediterrani, l’Europa fluvial i Atlàntica, i potser també les regions bàltiques.

Si ens centrem ara, de forma resumida, en l’estat actual de les dades referents al Bronze Final i 

a les xarxes de circulació de metalls, entre els segles XVI i IX cal ANE, cal destacar diverses 

rutes i esdeveniments en funció de la regió a tractar. 

Així, per al Mediterrani central, amb la posada en valor de la presència micènica, i el posterior 

paper de xipriotes i sards, sembla haver-se aclarit la situació (BERNARDINI, 2008; RUIZ-

GÁLVEZ, 1998b).

 Avui és un fet acceptat que la presència micènica a la Mediterrània Central va ser alguna cosa 

més que una esporàdica freqüentació comercial i va implicar la transferència de tecnologia, 
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encara que no pugui parlar-se en sentit estricte d’una colonització (RUIZ-GÁLVEZ, 2013, 

pp. 187–206). Així, són nombrosos els exemples del comerç micènic entre la zona de l’Egeu o el 

Llevant Mediterrani i que connecten amb la Península Italiana i Sicília. Jaciments com Monte 

Grande (Agrigento-Sicilia) presenten nombrosos models de ceràmica a torn importada, les 

quals són representatives d’una ruta de circulació que recorreria el nord d’Àfrica. 

No obstant el gran canvi  es donaria durant l’anomenat Helàdic Recent IIIB (s. XIII arq. 

ANE) moment de transformacions i de substitució de les importacions per models locals 

d’imitació oriental, tecnològicament molt desenvolupats. Aquest canvi, alguns autors 

(VAGNETI, 1999) els associen a la presencia d’agents estacionals, fet que també explicaria 

l’aparició d’estructures de planta rectangular de tipus palacial com Thapsos (Sicília) o Luni sul 

Mignone (península italiana), precisament quan els palaus micènics clàssics ja estaven en crisi. 

Des d’aleshores apareixen nombrosos exemples que relacionen tota la zona del Mediterrani 

Central amb l’illa de Xipre i també amb Ugarit (MEDEROS, 2002, 2005) com per exemple 

el poblat de Fratessina (Tirrè) però també l’illa de Sicília i especialment l’illa de Sardenya que 

esdevé un cas molt interessant.

Com dèiem, el cas sard, constitueix tal volta el millor exemple pel que fa a la constatació de la 

importància de la metal·lúrgia en aquestes xarxes mediterrànies d’interacció que acompanya 

un moment d’expansió pel que fa al desenvolupament de les societats nuràgiques. En aquest 

sentit es documenta un important canvi tecnològic i tipològic a partir del segle XII arq. ANE, 

que entre altres elements introdueix la metal·lúrgia del ferro, la cera perduda, les tenalles de 

ferrer, un nou sistema d’emmanegament vertical, els miralls, les figuretes a la cera perduda 

o la vaixella de bronze (SANNA, et al., 2011), tots ells amb paral·lels al Mediterrani oriental, 

essent especialment significatius els referits a l’illa de Xipre. Aquests fenòmens van vinculats 

també a la introducció de noves tècniques constructives com les dels carreus isòdoms, típics 

de les construccions de santuaris amb pou sagrat com els de Santa Cristina de Paulilatino, ben 

conegudes a Enkomi (Xipre) al segle XIII arq. ANE (RUIZ-GÁLVEZ, 2013) 

No obstant, el paper principal d’aquesta connexió xipriota recau sobre la metal·lúrgia on, per 

exemple molts dels lingots ox-hide, generalment de coure, foren produïts amb metall de Xipre55 

55 En concret de les mines d’Apilki i els seus voltants, tal i com s’ha contrastat mitjançant isòtops de plom (STOS-GALE 
1997).
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(tot i que no exclusivament) i avui es documenten a bona part de la Mediterrània: Sardenya, 

Creta, Peloponès, Xipre, Cannatello (Sicília), Boğazköy (Turquia), Hattusa, (la capital hitita), 

Qantir-Piramesse a Egipte, Sozopol a Bulgària i Agde a França. A més dels nombrosos 

exemplars recuperats als naufragis d’Uluburun i de Cap Gelidonya (LO SCHIAVO, et al., 

2009). D’altra banda, la presència de ceràmica sarda en diversos indrets del Mediterrani 

suggereix la incorporació plena del món nuràgic en els circuits de navegació d’aquest mar. A 

partir del segle XIII arq. ANE es documenta a Creta (Kommos) i Sicília (Cannatello) i la seva 

presència al Mediterrani central i occidental continua en els segles posteriors (Lípari, Etrúria, 

Andalusia) (LO SCHIAVO, 2003). 

En el mateix sentit cal entendre la presència de nombrosos vincles a través d’elements de 

caràcter metàl·lic de la Península Ibèrica amb Sardenya, especialment entre els segles XII-X 

arq. ANE (Ria de Huelva, Penya Negra, Sa Idda, ...) (LO SCHIAVO, 2002; MEDEROS 

MARTÍN, 2008; RUIZ-GÁLVEZ, 2002). Per aquest motiu molts investigadors han considerat 

factible la hipòtesi de l’extensió d’aquest comerç cap als confins d’occident, a partir del cap 

de pont que representaria la Península Italiana i les illes del Tirrè (GUERRERO, 2008). En 

aquest sentit, és la troballa de diversos fragments de ceràmica a torn en diversos nivells del 

lloc cordovès de Montoro (MARTÍN DE LA CRUZ et al., 1993; MARTÍN DE LA CRUZ, 

2008), el que va suposar un toc d’atenció i va tenir com a conseqüència el reconeixement que 

no es tractava d’un fet únic, sinó que altres ceràmiques a torn s’havien recollit prèviament 

en contextos de Bronze Tardà o Bronze Final indígena (s. XIV-IX cal ANE), com els casos 

de Purullena o Gatas (CASTRO et al., 1999). Tanmateix, subsisteixen les incògnites sobre 

l’agència i la forma d’arribada d’aquests materials a la península ibèrica (RUIZ-GÁLVEZ, 

2009).

D’altra banda, bona part d’aquestes xarxes tenien ja un precedent regional important en la 

vessant atlàntica del continent europeu, amb un pes importantíssim dels elements metàl·lics 

on la posada en explotació de l’estany britànic (RUIZ-GÁLVEZ, 1998b) permetrà la 

connexió d’un vast territori al voltant d’una materialitat que tradicionalment s’ha conegut 

com Bronze Atlàntic. Aquesta la formen importants conjunts de destrals de diversos tipus, 

espases, fíbules, puntes de llança i altres ornaments personals. Tota aquesta tradició sembla 

que connectaria amb la xarxa de projecció Mediterrània al voltant del segle X cal ANE, 

com posarien de manifest el conjunt de troballes associades al grup Baiôes-Santa Luzia 
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(MEDEROS, 2009). Aquest fet també s’ha posat en relació amb l’aparició de modestos, però 

nombrosos, conjunts de peces de ferro al voltant d’aquesta mateixa regió i ja des del segle 

XIII cal ANE (VILAÇA, 2006). En sentit contrari, per exemple al taller de Penya Negra 

(Alacant) estan també perfectament documentades diverses evidencies de metal·lúrgia de 

tipus Atlàntica per a la seva distribució en contextos mediterranis. D’altra banda s’ha suggerit 

recentment la possibilitat que part d’aquests metalls peninsulars arribessin al bàltic (LING et 

al., 2014), hipòtesi plantejada a partir de diverses anàlisis d’isòtops de plom que caldrà veure 

si es refutada en un futur, tot i que ja existeixen exemples de contactes similars durant el 

neolític i sobretot al calcolític (KRISTIANSEN, 1998). 

D’altra banda, Ruiz-Gálvez, (2005), seguint Susan Sherrat (1998), situa com a agents dels 

contactes a navegants privats o “petits empresaris” que protagonitzarien l’activitat comercial 

a la Mediterrània entre la caiguda dels sistemes de palaus micènics i l’inici del procés 

colonial fenici, tal volta empesos per models territorials competitius com el sard. En aquest 

procés, la capacitat nàutica sarda ha estat destacada en diverses ocasions (GUERRERO, 

2004a), especialment en la recerca i proveïment del metall, que es reconeix de manera força 

generalitzada (LO SCHIAVO, 2008; RUIZ-GÁLVEZ, 1998b). Malgrat això l’anàlisi de les 

dinàmiques econòmiques individualitzades així com la capacitat tècnica per emprendre 

determinades empreses, constitueixen encara aspectes a aprofundir.

A nivell general, l’entrada en escena de les cronologies radiocarbòniques calibrades, en 

combinació amb descobriments, com el conjunt material recuperat al solar de carrer Méndez 

Núñez del nucli antic de Huelva (GONZÁLEZ DE CANALES, et al., 2004) obligaren a 

replantejar novament a l’alça la cronologia atribuïda a la colonització fenícia (segle IX cal 

ANE). Aquest fet, més enllà de tenir conseqüències importants en el paradigma vigent, 

desmunta, un cop més, la fiabilitat atribuïda a les seriacions tipològiques, com a mètode 

d’adscripció cronològica independent. En aquest sentit, degut a la proximitat manifesta 

d’ambdós fenòmens (les xarxes d’intercanvi del Bronze Final i la presencia de colons 

fenicis), sembla que l’expansió fenícia cap a la Península Ibèrica es veuria beneficiada de 

l’existència d’una situació prèvia de contactes i interacció que va implicar un determinat 

nivell de complexitat social, un desenvolupament tecnològic i un coneixement de les rutes 

geogràfiques i derroters més propicis (RUIZ-GÁLVEZ, 1998b).
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Precisament per això aquesta tesi doctoral afronta l’estudi d’una o diverses d’aquestes rutes (les 

que tenen per destinació les Pitiüses) a través de la materialitat transportada i de les comunitats 

receptores, tot sabent que amb posterioritat s’hi instal·larà una colònia fenícia (RAMÓN, 2007). 

Motiu pel qual resulta important tenir present que per al cas del Naviforme Balear, existeix tot 

un conjunt d’estudis relatius al desenvolupament d’una xarxa d’assentaments costaners sobre el 

1.400-1300 cal ANE, que s’han interpretat en base a facilitar la navegació de cabotatge així com 

les relacions entre illes i amb el continent (GUERRERO, 2004b). De fet, altres assentaments 

similar al baleàrics, han estat localitzats al Cap Prim (Cap de la Nao) (SIMÓN, 1999) amb 

evidències d’activitat metal·lúrgica, així com altres indrets del Llevant Peninsular com Oropesa 

la Vella, Els Banyets, Sant Martí d’Empúries que també foren ocupats durant el bronze mitjà i 

final i pogueren formar part d’aquest sistema d’interconnexió (GUERRERO, 2008) que, d’altra 

banda, permetria els contactes a llarga distància amb les illes, els quals estan sobradament 

documentats arqueològicament, per exemple, per la presència d’estany en moltíssimes peces 

metàl·liques, una matèria primera que ja hem vist que no es troba a les Balears. Entre aquestes 

xarxes documentades per a les connexions continentals amb les Balears, en destaquem dues 

especialment, les quals han estat contrastades arqueològicament, tot i que no en són moltes les 

evidències per a aquest període. 

Per un costat el circuït del Sud-Est que uniria les Pitiüses amb el Llevant peninsular, especialment 

la zona compresa entre el cap de Palos i la desembocadura del riu Segura. La proximitat i 

visibilitat entre ambdues costes emfatitzen la fàcil connexió marítima, que en aquest moment 

quedaria ben representada  per la distribució dels anomenats lingots-destral (GONZÁLEZ 

PRATS, 1985; RENZI, 2010) que actualment es troben únicament a jaciments de la costa 

llevantina i a les Pitiüses. Per altra banda, la distribució d’altres materials amb més recorregut 

a la zona com la que tindria la producció amfòrica ebusitana (RAMÓN, 1991, 1995), ja 

ben entrat el I mil·lenni cal ANE, posa  de manifest la fàcil connexió d’aquests indrets. 

D’un altre costat, el circuït del Nord, constitueix aproximadament la zona compresa entre la 

desembocadura del Roine i el delta de l’Ebre i les connectaria amb les costes de Mallorca, 

Menorca i en menor mesura també les Pitiüses. La freqüentació d’ambdues xarxes de 

circulació en direcció a les illes Balears pot remuntar-se a finals del III mil·lenni cal ANE, 

a través dels registres materials com els dolmènics o els campaniformes (GUERRERO & 

CALVO, 2001; LULL et al., 1999). 
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Més enllà dels contactes mediterranis, són diversos els autors (DELIBES & FERNÁNDEZ-

MIRANDA, 1988) que han proposat contactes de les Balears amb diverses regions del Bronze 

Final Centreeuropeu en base a alguns dels objectes documentats a les illes, tals com les espases, 

els pectorals,... els quals troben els millors paral·lels en exemplars de Dinamarca, Wessex a 

Anglaterra o el Bàltic. Altres autors (GUERRERO, 2004b) ja apuntaven que la via natural 

de sortida d’aquests objectes en direcció a les Balears seria a través de la desembocadura del 

Roine, ruta que també podrien seguir determinades destrals de cub. Precisament el derelicte 

d’Agde (BOUSCARAS & HUGES, 1972), amb més de 800kg de metall, alguns dels quals 

ben coneguts a les Balears (torques, braçalets, ornaments de cadenetes o destrals de cub) 

suposa un bon exemple de les dimensions que tenien aquests xarxes. Altres elements com 

les denes de faiança, semblen apuntar en aquesta mateixa direcció doncs les anàlisis sobre 

exemplars de la Cova des Càrritx (Menorca) i altres jaciments mallorquins apunten a una 

producció centreeuropea, probablement suïssa (HENDERSON, 1999). 

4.7. Els dipòsits de metalls a les Illes Balears.

En relació al que explicàvem en l’apartat anterior, un dels principals elements materials que 

permeten explicar aquestes xarxes de circulació és el dels dipòsits o amagatalls de metalls. 

Aquest es un fenomen de dimensions europees i mediterrànies que s’estén amb regularitat 

en contextos de tota l’edat del bronze, amb especial importància durant el bronze final de 

regions com la britànica o el mediterrani central. 

De fet, un dels principals problemes que arrosseguen aquest tipus d’objectes, fruit de troballes 

ocasionals, recau sobre la seva cronologia d’ús. Malgrat les sèries de filiació tipològica que 

tradicionalment han ordenat les peces procedents d’aquests contextos, la datació no pot 

extrapolar-se directament als objectes dipositats doncs els moments de producció, ús-circulació 

i amortització disten molt de ser sincrònics. De fet, sabem que alguns dels objectes dipositats 

a principis del I mil·lenni cal ANE, foren produïts i utilitzats durant període naviforme (ca.1400-

1200 cal ANE), com es desprèn, per exemple, del motlle de fosa amortitzat al naviforme 

d’Hospitalet, sobre el qual es produirien matxets com el documentat al dipòsit de Lloseta i 

dipositats juntament amb altres objectes més recents com els miralls que normalment apareixen 

en contextos del ca. 900-800 cal ANE, com el d’ Es Càrritx (LULL et al., 1999). 
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A nivell interpretatiu, tot i l’àmplia bibliografia, els dipòsits d’objectes metàl·lics sovint s’han 

associat a actes rituals que deixen fora de circulació instruments propis del Bronze Final, 

en línia amb el que ocorre en molts d’altres indrets d’Europa (KRISTIANSEN, 1998). 

Possiblement les causes siguin diverses com també ho són molts dels dipòsits, ja sigui a nivell 

cronològic, de composició o de context deposicional. Per al cas de les Balears els podem 

agrupar entorn als següents grups, segons plantejaments recents (CALVO, et al., 2013, pp. 

178–189).

Un primer grup correspondria als dipòsits associats a Naviformes amb casos com els de 

les espases de Son Oms i Mitjà Gran o la llança de Can’ Roig Nou. La deposició d’aquests 

objectes en naviformes ha estat interpretada com la pèrdua de significat per part d’aquests 

objectes en el context d’un nou espai social emergent entorn al 850 cal ANE (GUERRERO, 

et al., 2007; LULL et al., 1999). 

En segona instància hi podríem trobar les rutes de trànsit o de pas, indrets als quals alguns autors 

han relacionat amb drets de pas sobre interseccions, camins, torrents o places de contacte entre 

comunitats (RUIZ-GÁLVEZ, 1998b). Les espases de Can Jordi, Ses Salines i la seva proximitat 

amb l’embarcador de Na Moltona o al barranc de s’Algendar (Menorca) amb la proximitat 

de cales per desembarcar i el promontori de Macarella, en poden ser un bon exemple. Altres 

passos com els de muntanya, a la Serra de Tramuntana on els casos de Son Matge i Son Burget 

poden esdevenir estratègics de la connexió de la plana de Palma i la Serra. 

Per altra banda, també es documenten diverses troballes associades a assentaments de l’Edat 

del Ferro, malgrat que sovint desproveïdes de context arqueològic. Ja hem comentat el 

possible emplaçament d’alguns d’aquests poblats Talaiòtics a sobre de poblats de l’edat del 

bronze, motiu pel qual alguns autors proposen una possible transferència dels objectes a 

aquestes comunitats del Ferro, on s’encadenarien a elles amb una forta càrrega simbòlica. 

Finalment alguns d’aquests objectes també apareixen associats a determinats contextos 

funeraris. En aquests casos els elements de bronze no foren dipositats com a aixovar però 

foren emprats en els rituals funeraris. Entre ca.1450-1000 cal ANE, apareixen exemples de 

bronzes, per exemple cisells, separats dels individus  en jaciments com Cova des Mussol o 

Forat de Ses Aritges, ambdós a Menorca.
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En qualsevol cas, més enllà de les múltiples interpretacions possibles i la diversitat que 

presenten els contextos relatius als dipòsits de metalls, el que queda clar es que  es tracta 

d’objectes que tingueren un valor social i econòmic destacat en el si de les comunitats 

baleàriques. I a més permeten posar de manifest que aquestes comunitats compartien 

bona part de les pràctiques socials del continent, descartant que constituïssin un reducte de 

població al marge dels corrents mediterranis i continentals.

Més enllà d’aquests hi ha altres objectes característics del Bronze Final balear com els miralls, 

ben adscrits cronològicament per l’exemplar de Cova des Mussol que permet datar-los entre 

ca.1000 i 850 cal ANE (LULL et al., 1999, p. 121). A més d’aquest se’n coneixen al dipòsit 

de Lloseta o al naviforme de Son Julià. Es tracta d’objectes amb gran tradició al Mediterrani 

i que tenen especial importància a la Sardenya nuràgica i al Sud-oest de la Península Ibèrica 

(RUIZ-GÁLVEZ, 1998a). 
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Figura 20: Mapa amb els principals dipòsits de les Balears. (1) Lloseta (2) Corralàs de Son Bou (3) Son Foradat 

(4) Cas Corraler (5) Son Vaquer (6) Mitja Gran (7) Can Jordi (8) Son Pisà (9) Cova des Moro (10) Son Matge 

(11) Mercadal (12) Cova des Mussol (13) Can Pere Joan (14) La Savina (15) Can Mariano Gallet (16) Sa Bassa 

Roja (GUERRERO et al., 2007 fig. (5)21).



SEGONA PART: 

ELS CASOS D’ESTUDI
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CAPÍTOL 5

El poblat de Cap de Barbaria II.

5.1. Introducció.

El següent capítol recull les informacions relatives al jaciment de Cap de Barbaria II, amb 

l’objectiu fonamental de construir un marc arqueològic de referència i un discurs històric al 

voltant de les comunitats formentereres (i pitiüses) de l’edat del bronze. 

El poblat, es situa a uns 87 metres sobre el nivell del mar, a l’extrem SO de l’illa de Formentera 

i sobre el promontori homònim, que esdevé el punt més meridional de les Illes Balears (fig. 

21). Es tracta d’una plana rocosa, actualment amb poca vegetació on s’hi localitza un conjunt 

arqueològic que consta d’almenys vint-i-un jaciments pel que fa a l’època prehistòrica. 

Figura 21: Mapa amb la ubicació del poblat de Cap de Barbaria II.
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En aquest sentit, son diverses les fonts que es conjuguen alhora de construir el capítol. 

D’una banda s’ha recollit tota la informació possible procedent de les campanyes d’excavació 

portades a terme al jaciment entre 1979 i 1987, tant la publicada com la que restava inèdita 

degut a la interrupció del projecte. Aquesta, s’ha mirat de complementar amb els testimonis 

orals d’algunes de les persones que portaren a terme aquells treballs. I finalment, s’han 

consultat tots els materials recollits i dipositats al Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera a fi de 

poder contextualitzar cadascun dels àmbits excavats aleshores.

En segon terme, des de l’any 2012 s’han recuperat les excavacions al jaciment en el marc d’un 

projecte de recerca programat, fruit d’un conveni entre la Universitat Pompeu Fabra i el Consell 

Insular de Formentera que afronta l’excavació i estudi de nous àmbits del jaciment des d’una 

perspectiva interdisciplinar. A hores d’ara s’han portat a terme quatre campanyes i s’ha avançat 

notablement en la caracterització dels àmbits del poblat i dels seus materials. En aquest sentit, 

les excavacions arqueològiques com a tals formen part d’un treball col·lectiu, del que aquesta 

tesi n’assumeix una part descriptiva i sobretot interpretativa en base als diferents resultats ja 

obtinguts. De la mateixa manera, aquest capítol resulta important en la mesura que dota d’un 

primer context històric i arqueològic de referència al conjunt de l’estudi arqueometal·lúrgic 

d’aquesta tesi (capítol 6). 

En aquest sentit, hem organitzat el text en tres apartats diferenciats, on una primera part 

fa un breu repàs historiogràfic del context arqueològic del Cap de Barbaria i sintetitza els 

aspectes més importants de les intervencions realitzades durant els anys 80 i de les portades 

a terme pel projecte ArqueoBarbaria. La segona part afronta la descripció i interpretació del 

conjunt del poblat de Cap de Barbaria II i dels aspectes més rellevants de la seva materialitat. 

Finalment, en la tercera part es conjuguen les informacions anteriors atenent especialment 

als aspectes socioeconòmics.

5.1.1. El conjunt arqueològic de Cap de Barbaria.  

En el marc de les prospeccions arqueològiques portades a terme amb motiu de l’elaboració 

de la carta arqueològica de Formentera, als anys vuitanta del passat segle XX, es definiren 

bona part de les estructures prehistòriques d’hàbitat existents a l’illa. Aquestes, degut a les 

seves característiques arquitectòniques comunes, foren definides en primera instància com 
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“establiments a l’aire lliure” (COSTA & FERNÁNDEZ, 1992, p. 282), caracteritzats per aixecar 

estructures de pedra formant àmbits o recintes a partir de murs de dues filades paral·leles 

d’ortostats amb rebliment intern (FERNÁNDEZ, 1977, p. 476; TOPP, et al.,1979, p. 220). 

En línies generals, existeix una gran diversitat de plantes per aquestes construccions, essent 

les més habituals les de planta circular, semicircular, i sobretot naviforme. Cadascuna d’elles 

poden aparèixer com àmbits aïllats, però generalment formen agrupacions entre elles. Una 

primera classificació de tots aquests conjunts permet distingir-ne de simples, senzilles i complexes 

(COSTA & BENITO, 2000, p. 263; COSTA & FERNÁNDEZ, 1992, p. 283).

· Estructures simples: Formades per una sola estructura. De planta circular, (Cap de 

Barbaria I, pla de ses Sitges i es Ram III), de planta naviforme o trapezoïdal (es Ram I).

· Estructures senzilles: Formades per un conjunt de dos a quatre estructures de planta 

diversa i adossades unes a les altres (Cap de Barbaria III, Cap de Barbaria VI, Cap de 

Barbaria XIII, Cap de Barbaria XVI, Cap de Barbaria XVII, Cap de Barbaria XIX, Can 

Parra, Es Pedregar, Can Marroig II, Punta Prima I i Punta Prima II). Entre aquests 

hi destaquen especialment l’associació de dos naviformes compartint mur central o bé 

l’associació d’un àmbit de planta circular al que se li adossa un altre de planta naviforme 

(Cap de Barbaria XIX i Can Marroig II).

· Estructures complexes: Formades per un nombre superior a quatre habitacions de plantes 

diverses, adossades unes a les altres (Cap de Barbaria II, Cap de Barbaria VIII, Cap de 

Barbaria X, Cap de Barbaria XV, Es Banc i pot ser també sa Galera i Cap de Barbaria 

XXI). S’hi troben estructures de planta diversa que cobreixen una considerable extensió.

Arreu de l’illa de Formentera hi trobem diverses agrupacions d’aquestes estructures, entre les 

que podem destacar les de l’altiplà de la Mola, el grup des Ram, Punta Prima, Can Marroig i 

especialment Cap de Barbaria, que tot seguit comentem.

El conjunt de jaciments a l’aire lliure que formen el grup de Cap de Barbaria a Formentera 

és sorprenent, tenint en compte el petit espai de terreny que constitueix la part més sud-

occidental de l’illa i la gran concentració d’estructures que s’hi documenten (21 en total) 

(fig. 21b). Es tracta d’un altiplà vorejat per alts penya-segats que l’aïllen de la mar, i només 

permeten l’accés per terra des del nord on el terreny baixa la pendent fins a desembocar en 
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les platges de Cala Saona al nord-oest i del Torrent de s’Alga al nord-est. Les diferents plantes 

i agrupacions estructurals que presenten aquests vint-i-un jaciments semblen distribuir-se 

amb una certa ordenació espacial, deixant al centre les estructures més complexes, i les altres 

més simples, ubicades als voltants d’aquestes primeres. En aquests sentit, aquesta agrupació 

central està formada per cinc estructures de les anomenades “complexes” (cap de Barbaria 

II, VIII, X, XV i potser el XXI), sis estructures senzilles (cap de Barbaria III, VI, XIII, XVI, 

XVII i XIX), i quatre estructures naviformes (cap de Barbaria IV, VII, IX i XI), essent la 

resta indeterminables. Al marge d’aquest nucli central existeixen altres estructures com per 

exemple la del pla del Rei (Cap de Barbaria I), es Pedregar, can Parra i pla de ses Sitges. 

Figura 21b. Concentració d’estructures del Cap de Barbaria.
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Fou aquesta elevada concentració un dels principals motius que portà al Museu Arqueològic 

d’Eivissa i Formentera, a desenvolupar un projecte de recerca i excavació en aquest indret 

durant els anys setanta i vuitanta del passat segle XX. Així, es portaren a terme excavacions 

a tres jaciments: Cap de Barbaria I i Cap de Barbaria III, que resumirem a continuació, i Cap 

de Barbaria II, que centra la resta del capítol. 

El jaciment de Cap de Barbaria I o “Círculo Cap de Barbaria”, com va aparèixer publicat, 

fou excavat en dues campanyes els anys 1976 i 1977 correspon a una construcció de planta 

circular d’uns 13 m de diàmetre (fig. 22), aixecada amb un mur de dues filades paral·leles 

d’ortostats calcaris amb rebliment intern (FERNÁNDEZ, 1984; FERNÁNDEZ, 1977; 

GÓMEZ BELLARD & SAN NICOLAS, 1988; TOPP et al., 1979). El seu interior fou 

compartimentat en un segon moment amb murets fets de pedra més petita, tot formant dos 

espais ovalats amb un possible espai central obert. A nivell de materials no es documentaren 

més que uns pocs fragments ceràmics fet que portà a interpretar-lo com a un espai no habitat 

permanentment (COSTA & FERNÁNDEZ, 1992, p. 284).

Figura 22. Planta general de Cap de Barbaria I (modificada de COSTA & FERNÁNDEZ, 1992, p. 281 Lam. II-1).
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Pel que fa a les excavacions de Cap de Barbaria III (fig. 23), excavat el 1982, es tracta d’un 

conjunt format per diverses unitats, que en un primer moment es presentaven separades, però 

que acaben formant un sol nucli amb quatre àmbits en molt mal estat de preservació. Així, 

l’anomenada “Estructura 1” està formada per un mur de doble filada d’ortostats verticals amb 

rebliment intern que s’adossa a les restes de l’absis d’un naviforme anomenat “Estructura 2”. La 

“Estructura 3” la forma un mur d’uns 10 m de longitud, situat al sud-est i que motivà l’enderroc 

de l’estructura nº 2. Finalment, al costat nord-est de l’estança 1, hi ha un altre petit fragment 

de mur (“Estructura 4”), molt arrasat, que podria correspondre a una altra estança naviforme.

Figura 23: Planta general de Cap de Barbaria III (modificada de COSTA & FERNÁNDEZ, 1992, p. 281 Lam. II-2).

D’aquestes excavacions no s’obtingueren gairebé materials ni tampoc datacions radiocarbòniques, 

que permetin acotar les fases constructives. No obstant, sembla que en una primera fase serien 

construccions de planta naviforme i estarien individualitzades, i orientades NE-SW, de manera 

oposada. En un segon moment, aquestes dues estructures serien quasi totalment enderrocades 

i al mateix indret s’aixecarien dues noves estances de planta diferent. 

5.1.2. Cap de Barbaria II. Les campanyes del MAEF (1979-1987).

En el cas concret de Cap de Barbaria II, el poblat fou descobert, com molts altres a Formentera, 

pel naturalista britànic Frank Jackson durant la dècada dels anys seixanta. Des d’aleshores, cal 

destacar que aquest fou emprat com a pedrera en el moment en que es construí la carretera 
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que uneix Sant Francesc amb el far de Es Cap de Barbaria entre els anys 1970 i 1971 fet 

que n’alterà notablement les condicions de preservació, especialment pel que fa a l’alçada 

conservada dels murs de la zona sud, tal i com ho afirmen diversos testimonis locals. 

Per altra banda, amb motiu de les campanyes d’excavacions en jaciments prehistòrics de l’illa 

per part del MAEF, que s’iniciaren al sepulcre megalític de Ca na Costa l’any 1973, el poblat 

de Cap de Barbaria II fou objecte de cinc campanyes d’excavació entre els anys 1979 i 1987. 

Aquestes campanyes, dirigides en primera instància per Jordi H. Fernández, Lluís Plantalamor 

i Celia Topp (1979 i 1982)56 i per el propi Jordi H. Fernández i Benjamí Costa en segon lloc 

(1985, 1986 i 1987), documentaren fins a nou àmbits de planta diversa, sis dels quals s’excavaren 

per complet (fig. 24). Les primeres campanyes (1979 i 1982) es portaren a terme mitjançant 

el mètode  “Wheeler” organitzat en base a l’excavació de quadrícules de 3x4m, tot deixant 

testimonis entre unes i altres d’aproximadament 1m, mentre que a les darreres (1985, 1986 i 

1987) ja s’excavà en extensió. Malauradament el projecte es veié interromput amb motiu de la 

posada en marxa del pla de redacció de les cartes arqueològiques insulars, circumstància que a la 

llarga n’impedí l’estudi detingut dels materials i la publicació exhaustiva dels contextos excavats.

Figura 24: Planta final de les campanyes portades a terme entre 1979 i 1987 pel MAEF (Arxiu MAEF).

56 En aquest moment Cap de Barbaria II fou identificat i publicat com a “poblat”, per tal de diferenciar-lo de Cap de Barbaria 
I, que era el “cercle” (FERNÁNDEZ, 1977; GÓMEZ BELLARD & SAN NICOLAS, 1988).
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Així, des de l’any 2011 i de manera paral·lela al desenvolupament d’un nou projecte de recerca per 

al jaciment de Cap de Barbaria II, ja en el marc de les investigacions per a la realització d’aquesta 

tesi doctoral, s’ha mirat de recollir i consultar la documentació relativa als contextos arqueològics 

excavats, així com al conjunt de documentació gràfica i materials depositats al MAEF. En aquest 

sentit, a nivell documental hem pogut recuperar els diaris de campanya dels anys 1979 i 1982, així com 

un informe preliminar relatiu a les tasques portades a terme a la campanya de 1985. Malauradament 

no ha estat possible obtenir la documentació relativa a les campanyes de 1986 i 1987, que foren les 

que excavaren en extensió i de les que presumiblement es disposava d’una millor documentació. No 

obstant, si que s’ha pogut comptar amb la documentació fotogràfica relativa als treballs de camp, així 

com de la planta general del jaciment i d’almenys cinc seccions estratigràfiques realitzades aleshores. 

Amb aquesta informació hem configurat el següent plànol (fig. 25) on es distingeixen les diferents 

àrees excavades en cadascuna de les successives campanyes sobre el poblat:

Figura 25: Planta general de Cap de Barbaria II amb indicació de les diverses campanyes d’excavació i la 

numeració dels àmbits.
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De les informacions publicades d’aquestes campanyes, dirigides des del Museu Arqueològic 

d’Eivissa i Formentera (MAEF), en destaca la planta de les estructures excavades juntament amb 

algunes interpretacions de caràcter general en el marc de publicacions més àmplies. De totes 

elles, un dels principals aspectes tractats és el de la cronologia atribuïdes a les restes, fet que 

fins i tot ha estat objecte d’una petita disputa historiogràfica entorn al possible despoblament 

de les Pitiüses al Bronze Final (COSTA & BENITO, 2000; GÓMEZ BELLARD & SAN 

NICOLAS, 1988; GÓMEZ BELLARD, 2003).

En un altre lloc en destaquem la constatació de dues tècniques i períodes constructius: 

un primer període a partir de murs de doble filada d’ortostats verticals i un segon amb 

murs de doble filada de pedres posades planes amb rebliment intern. Inicialment, atenent 

a criteris tipològics, l’assentament fou datat “entre l’eneolític i el bronze antic” o primera meitat 

del II mil·lenni arq. ANE (COSTA & FERNÁNDEZ, 1992; FERNÁNDEZ, 1984; 

FERNÁNDEZ, 1977; GÓMEZ BELLARD & SAN NICOLAS, 1988; RAMÓN, 1985; 

TOPP et al., 1979). Revisions posteriors, n’han situat la cronologia en consonància amb les 

noves cronologies atribuïdes als naviformes de Mallorca i Menorca (BOFILL & SUREDA, 

2008; COSTA & BENITO, 2000; COSTA & GUERRERO, 2002; GUERRERO et al., 2007) 

entre ca. 1.700/1.650 i 850 cal ANE. 

En l’afany d’acotar radiocarbònicament la cronologia del poblat, es va portar a terme una 

datació per al jaciment57, fruit d’una col·laboració entre el MAEF i el Dr. V.M. Guerrero de 

la Universitat de les Illes Balears (UIB). Aquesta, procedent de l’àmbit 5-A, pretenia datar la 

fase més recent del poblat. Els resultats d’aquesta datació portaren als citats autors a especular 

amb la continuïtat del poblament al jaciment al segle V cal ANE (COSTA & BENITO, 2000, 

p. 268). No obstant, degut a l’alta desviació i a la llum dels resultats extremadament recents 

de la mateixa, s’aconsella descartar-la (MICÓ, 2005, p. 83), així com també la continuïtat de 

poblament en cronologies tant recents. 

A nivell estructural, s’excavaren 7 àmbits i es constatà l’existència d’almenys dos moments 

constructius diferenciats, en base a les tècniques constructives anteriorment esmentades. La 

primera fase durant la qual es basteix el nucli inicial, constituït per l’àmbit 7, de planta naviforme, i 

57 Utc-8320: 533 ± 109 cal ANE (COSTA & BENITO, 2000, p. 242), realitzada sobre ós de caprí procedent del nivell 2b 
de l’estança 5-A, interpretat com el fonament del mur que separa l’estança 5-A de la 5-B, atribuït  a la segona gran fase.
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posteriorment s’anirien afegint les estances 1, 2, 8 i 5. I la segona fase que respon a una reorganització 

bastant general de tota l’estructura de l’assentament, compartimentant estances (5), reformant-ne 

d’altres (2, 3 i 9) i aixecant-ne de noves (6). Amb això, es proposà una diferenciació funcional dels 

espais, on alguns àmbits es destinen a l’habitatge i l’activitat domèstica (1 i 7), altres a treball (2) i 

el gran recinte (5) a un possible tancat per animals. Pel que fa als estudis de materials, es presentà 

un braçal d’arquer i es fa esment de les característiques generals de la ceràmica, l’instrumental 

macrolític i la fauna, a més de constatar la presència de malacofauna, avifauna i restes d’activitats 

metal·lúrgiques, sense que cap d’aquests conjunts fora estudiat en detall.

5.1.3. El projecte ArqueoBarbaria.

El projecte ArqueoBarbaria, es el nom informal del projecte de recerca “Les comunitats 

prehistòriques de Formentera. Arqueologia, patrimoni i societat” (Expedient núm. PATR.inv 2011/05), 

el qual es desenvolupa  en el marc del conveni de col·laboració que signaren el Consell Insular 

de Formentera i la Universitat Pompeu Fabra amb data del 12 d’abril de 2013. Amb ell es 

pretén portar endavant un projecte de recerca arqueològica programada amb el qual abordar 

bona part dels interrogants que envoltaven la prehistòria formenterera des d’una perspectiva 

interdisciplinària. Així, s’han portat a terme diverses actuacions científiques, entre les quals 

hi trobem la represa de les excavacions arqueològiques a Cap de Barbaria II, un programa de 

prospecció arqueològica en indrets cavernaris i al conjunt arqueològic del Cap de Barbaria, i 

més recentment l’inici de les excavacions a la Cova 127. 

La represa de les excavacions programades a Cap de Barbaria II, és la pedra angular del 

projecte, sobre el qual s’articulen els seus objectius científics fonamentals. En primera instància 

es pretén acotar la seqüència cronològica del jaciment amb especial atenció a les diferents 

fases constructives conegudes. En segon lloc caracteritzar les pràctiques socials d’aquestes 

comunitats posant especial atenció a l’articulació dels diversos processos productius i 

finalment aprofundir en les eventuals interaccions socials inter/extrainsulars. 

A nivell metodològic, es pretenia que l’excavació oferís el màxim d’informació possible per tal de 

donar resposta als plantejaments inicials. Per això es plantejà excavar en extensió alhora que es 

conformava un equip el més interdisciplinar possible. De la mateixa manera es volien introduir 

aquelles eines o tècniques de registre que aportin un tret diferencial respecte a les campanyes 

dels anys vuitanta. En aquest sentit la flotació de bona part del sediment, la implementació de 
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diverses iniciatives geomètriques en el decurs dels treballs de camp, o bé els estudis tecnològics 

i funcionals sobre artefactes, en el laboratori, són exemples d’aquesta voluntat manifesta. De la 

mateixa manera s’ha integrat la revisió dels materials i documentació de les campanyes antigues 

en el marc dels estudis de materials procedents dels nous registres excavats. 

Així a hores d’ara s’han desenvolupat ja 4 campanyes d’excavació (2012, 2013, 2014 i 2015) 

que han afrontat diverses actuacions als nivells interiors i exteriors dels àmbits 5-C, 6, 7, 8 i 

9, que anirem desglossant més endavant.

D’altra banda, en el marc de les actuacions del projecte ArqueoBarbaria, s’han portat a terme 

tot un seguit de prospeccions amb l’afany que conèixer millor tot el conjunt de restes que 

integren el poblament prehistòric del Cap de Barbaria, que ja hem comentat anteriorment que 

disposa d’una concentració important de restes. En aquest sentit, les actuacions han consistit 

en primer terme en una avaluació de l’estat de preservació de les restes documentades, 

respecte al que es recull en les cartes arqueològiques. En segon lloc s’han incorporat un 

seguit de noves restes que permeten complementar les dades ja existents. I finalment en 

alguns casos s’han realitzat tasques d’alçament topogràfic, doncs cap d’elles en disposava 

encara (fig. 26). 

Figura 26: Planta de les restes visibles en superfície a Cap de Barbaria XVII, corresponents a un naviforme doble.
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Paral·lelament a les tasques d’excavació i prospecció al Cap de Barbaria, s’ha iniciat un programa 

de prospecció d’algunes de les cavitats de Formentera, començant pel promontori de La Mola. 

L’objectiu d’aquesta és ampliar el coneixement sobre les primeres societats prehistòriques 

de Formentera. D’aquesta manera, l’interès de la prospecció s’ha centrat bàsicament en la 

localització de cavitats amb un potencial ús com a context funerari així com aquells espais per 

a la captació dels recursos que s’han constatat a Cap de Barbaria II (aigua, minerals, argiles,...).

 

Figura 27. Exemples del tipus de fotografia i localització presa en la prospecció marítima realitzada.

Figura 28. Zones de prospecció terrestre establertes a partir de la prospecció marina de punts georeferenciats.
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La metodologia ha consistit en una primera prospecció des del mar que ha permès una 

primera localització georeferenciada de la vertical d’aquelles cavitats que tenien un relatiu 

fàcil accés des de terra (fig. 27). Posteriorment, s’ha accedit a visitar aquelles cavitats que 

ho permetien, per tal d’avaluar-ne el seu potencial arqueològic. En total s’han prospectat ja 

un total de 14 cavitats de les quals algunes d’elles presenten un alt potencial arqueològic i 

presència d’activitat humana de diferents períodes.

Aquest n’és l’exemple més rellevant:

Cova punt 127 – UTM 0376769/4281175

La “Cova Punt 127” (fig. 29) és una cavitat de poc recorregut. Té una boca d’entrada de 

relatives petites dimensions que dona accés a una sala oberta que genera dues galeries de poc 

recogut que moren cada una en una cambra. A banda de les restes humanes i ceràmiques 

identificades a la cavitat, també s’ha observat una pedra posicionada de tal manera en una de 

les zones de la cova que evidencia una possible col·locació antròpica.

Figura 29. Cova 127. (A) Entrada de la cavitat; (B) Cambra principal de la cavitat; (C) galeria lateral; (D) sortida 

lateral de la cavitat.
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Precisament la localització d’aquest indret d’especial interès, va motivar el plantejament d’un 

sondeig en el marc de la campanya de 2014 i l’inici d’excavacions per a 2015. 

5.2. Cap de Barbaria II

5.2.1. Els àmbits excavats.

5.2.1.1. Àmbit 1

L’àmbit 1, situat a la zona Est del poblat, fou objecte d’una primera intervenció durant 

la campanya de 1982 quan es netejà bona part de la vegetació que cobria les estructures, 

tot deixant la part superior dels murs a la vista. Posteriorment aquest àmbit fou objecte 

d’excavació sistemàtica i en extensió durant les campanyes de 1985, 1986 i 1987 tot excavant 

el conjunt del seu interior. 

Aquest àmbit (fig. 30) consisteix en una estructura de planta més o menys circular, d’uns 

12-13m de diàmetre màxim, construïda a base de murs de doble filada d’ortostats verticals i 

rebliment intern, d’aproximadament 1m d’amplada, sobre els quals possiblement s’aixecarien 

parets amb alçat de pedra. Aquest àmbit, juntament amb els de planta naviforme, constituirien 

els únics amb cobertura vegetal, tal i com es desprèn de la localització de 2 forats de pal, 

formats per cercles de pedres i falques, situats a la zona central de l’interior de l’estança. En 

aquest mateix sentit, s’hi documentà una petita llar de foc central amb restes de consum 

associades, que tot seguit descriurem.  

La seva construcció es considera posterior a la de l’àmbit 7, de planta naviforme, al qual 

s’adossa, tot i que anterior a la d’altres àmbits del poblat que presenten la mateixa tècnica 

constructiva, (àmbits 2 o 5). De fet a Formentera resulta relativament recorrent l’associació 

de dues estances (una de planta naviforme i una segona de planta circular) formant un únic 

conjunt, com el que podrien haver format els àmbits 7 i 1 en primera instància, o integrats 

en d’altres conjunts poblacionals més amplis com a Cap de Barbaria II. A nivell arquitectònic 

també cal destacar la presencia d’un dels accessos al poblat, ubicat a la zona SO de l’Àmbit 1, 

construït a partir de tres grans lloses a mode d’esglaons, de la mateixa manera existeix un altre 

accés que el comunicaria amb l`àmbit 7 a través d’un enllosat que preserva el llindar inferior.  
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A nivell estratigràfic, el seu estat de conservació vingué molt condicionat pels agents vegetals, 

com a tot el jaciment, però en aquest cas concret la presència de dues sabines afectaren 

notablement part de l’estructura així com l’estat de preservació dels materials i els estrats. 

L’excavació de l’àmbit fou organitzada en dues zones diferenciades, una de les quals es 

subdivideix tot formant 2 quadrants arbitraris traçats sobre la planta aproximadament circular 

de l’àmbit. 

- Zona A: Compren aproximadament la meitat oriental de l’estructura.

- Zona B: Compren la meitat occidental i al seu torn es subdivideix en els quadrants NO 

i Porta. 

Figura 30. Planta general de l’Àmbit 1 de Cap de Barbaria II amb les seccions (I i II) i l’entrada assenyalades.

Sobre aquesta subdivisió, que ens aporta valuosa informació sobre la distribució en l’espai 

d’algunes de les restes, s’ha pogut constatar l’existència d’una mínima seqüència estratigràfica 

conservada de forma irregular arreu de l’estructura, essent-ne la Nord-Oest la més remoguda, 

i de les qual es distingiren 2 nivells (figs. 31, 32 i 33). 
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- Nivell 1: Nivell de terra orgànica de bosc, de color marró fosc, poc compacta i barrejada 

amb pedres de diversa consideració procedents possiblement de l’enderroc de l’alçat de 

les parets. Les arrels hi són molt abundants. Desconeixem les dimensions exactes d’aquest 

nivell, però pel que hem pogut observar durant les campanyes recents, es força irregular 

i podria oscil·lar entre els 10-30cm de profunditat. Es tracta d’un nivell completament 

geològic, que representa en molts casos el nivell vegetal d’arbustos i arbres, que han alterat 

el que en primera instància pogueren ser nivells antròpics.

- Nivell 2: Es tracta d’un nivell més compacte, de color marró més rogenc i molt menys 

orgànic que l’anterior, amb el qual es trobaria barrejat en molts indrets degut a les accions dels 

agents postdeposicionals, especialment les arrels. També contenia un nombre considerable 

de pedres de dimensions variables. Possiblement es tracta del nivell d’ús, tal volta barrejat 

amb la preparació del terreny en alguns indrets, doncs és on apareixen la majoria de restes 

materials i al qual s’associen també la llar i els forats de pal documentats, a més de les restes 

d’un possible enllosat que vindria a resoldre les irregularitats naturals del terreny.

En disposem de dues seccions que representen aquesta disposició:

Figura 31. Tall en secció transversal dels nivells estratigràfics documentats a l’Àmbit 1 de Cap de Barbaria II 

(modificat d’Arxiu MAEF).

Figura 32. Tall en secció longitudinal dels nivells estratigràfics i estructurals documentats a l’Àmbit 1 de Cap de 

Barbaria II (modificat d’Arxiu MAEF).
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Figura 33. Imatges de l’Àmbit 1 de Cap de Barbaria II. (1) Excavació del quadrant “porta” de la zona B. (2) La 

zona A, en curs d’excavació. (3) Vista del Àmbit 1 un cop conclosa la excavació del quadrant NO. (4) Vista aèria 

de l’aspecte actual de l‘àmbit 1.

El pendent pronunciat, direcció Oest-Est que presenta l’àmbit pot haver motivat la major 

acumulació de restes entorn a la zona Est i Sud-Est. Entre els materials recuperats, la ceràmica 

n’és el més abundant on es distingeixen diversos fragments d’exemplars de bols hemiesfèrics 

i algun d’olla globular. També apareixen vàries restes òssies de fauna amb diferents graus 

d’alteració tèrmica. Per altra banda també en destaca la presència d’instruments lítics, els 

quals resten pendents d’un estudi més exhaustiu i que a nivell preliminar podem identificar 

com a percussors i raspadors. 

Amb tot plegat creiem que les restes documentades permeten interpretar l’àmbit 1 com una 

estructura destinada a l’habitatge i al desenvolupament de diverses activitats domèstiques com 

poden ser el processat i consum d’aliments, que en tot cas cal posar en relació amb l’àmbit 7. 

5.2.1.2. Àmbit 2

L’àmbit 2, ocupa una posició central en el conjunt de la distribució dels àmbits del poblat de 

Cap de Barbaria II, de manera que s’articula com un important lloc de pas, ja que es connecta 
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amb els àmbits 3, 5 i 8, a alguns dels quals únicament s’hi pot accedir passant per l’àmbit 

2. Durant les primeres campanyes al jaciment se’n deixà vista la planta de l’estructura, de 

manera que l’interior de la mateixa fou finalment objecte d’excavació durant les campanyes 

de 1985, 1986 i 1987 mentre que l’exterior únicament ha estat excavat, de forma parcial, 

durant la campanya de 2013. 

Així, l’àmbit 2 (fig. 34) es configura com una estructura de planta aproximadament semicircular 

amb unes dimensions d’uns 8m de radi, caracteritzada per murs de doble filada d’ortostats 

verticals i rebliment intern de terra compacta i pedra. Aparentment, fou construït de forma 

conjunta a altres àmbits del poblat, com possiblement l’àmbit 5, amb el qual comparteixen 

el mur central i s’hi comunica a través d’un accés en aquest mateix mur de separació, però 

és clarament posterior als àmbits 1 i 8, als quals s’adossa. A nivell estructural, de l’àmbit 2 

cal destacar-ne la localització del que seria un altre dels punts d’accés o portes del poblat, 

concretament ubicada a través del mur Oest d’aquesta estança. Aquesta entrada amida 

aproximadament 1m d’ample i presenta un enllosat flanquejat per diverses lloses disposades 

perpendicularment als paraments del mur.

Figura 34. Planta general de l’àmbit 2 de Cap de Barbaria II amb indicació de la Secció I.
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Un cop excavada l’estructura, a nivell estratigràfic aquesta presentava un estat de conservació 

acceptable malgrat la poca sedimentació general del poblat, de manera que a l’interior de 

l’estança s’hi pogueren distingir 2 nivells, seguint un esquema similar al de la majoria del 

jaciment (fig. 35):

- Nivell 1: Es tracta del nivell de terra orgànica de bosc, de color fosc i barrejada amb pedres 

de diversa consideració procedents possiblement de l’enderroc de l’alçat de les parets les 

quals, no disposaven de cobertura vegetal de manera que no es considera que aquest alçat 

fos molt important. Les arrels hi són abundants. Les dimensions d’aquest nivell podria 

oscil·lar entre els 10-20cm de profunditat. Es tracta d’un nivell completament geològic, 

que representa en molts casos el nivell vegetal d’arbustos i arbres, que han alterat el que 

en primera instància pogueren ser nivells antròpics.

- Nivell 2: Es tracta d’un nivell més compacte, de color marró més rogenc i molt menys 

orgànic que l’anterior. També contenia un nombre considerable de pedres de dimensions 

variables. Possiblement es tracta del nivell d’ús, tal volta barrejat amb la preparació del 

terreny. Sembla que alguns dels murs d’aquest àmbit s’assenten  sobre part d’aquest nivell, 

fruit de la reordenació del mateix a la Fase 2.

Se’n disposa d’una secció realitzada a la part nord de l’àmbit:

Figura 35. Tall en secció transversal dels nivells estratigràfics documentats a l’Àmbit 2 de Cap de Barbaria II 

(modificat d’Arxiu MAEF).
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Figura 36. Imatges de l’Àmbit 2 de Cap de Barbaria II. (1) Zona nord en curs d’excavació. (2) Entrada amb 

enllosat. (3) Zona sud en curs d’excavació. (4) Vista aèria actual de l’Àmbit 2.

A nivell de materials recuperats, resulta especialment important la localització de 3 molins 

(veure fig. 72) i altres instruments lítics de molta. De la mateixa manera resulta significativa 

la localització d’evidències d’activitat metal·lúrgica com almenys una gota fosa (Núm. E2N2; 

Veure Capítol 6). El material ceràmic procedent d’aquest àmbit està integrat per diversos 

tipus de recipients com els bols hemiesfèrics de diferents dimensions, olles globulars i algun 

envàs de grans dimensions tal volta de tipus tonelliforme. Entre aquests darrers destaca la 

presència d’almenys un exemplar amb decoració de cordó digitat a més d’un altre envàs que 

presenta una decoració de tipus puntejat (veure fig. 71). Aquest darrer fou localitzat en les 

proximitats del mur que separa els àmbits 2 i 5 i de moment és l’únic exemplar d’aquest tipus 

que es coneix al poblat tot i que presenta un paral·lel a la cova des Riuets (MARLASCA, 

et al., 2014, p. 29). La presència de diverses concentracions de carbons malgrat l’absència 

d’una estructura de combustió similar a les conegudes en altres àmbits del poblat pot ser 

representatiu de les activitats metal·lúrgiques abans esmentades. 
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Tot plegat ha portat a interpretar-lo com a un possible espai on es portarien a terme diversos 

processos de treball, que en qualsevol cas no serien exclusius d’aquest indret, com sembla per 

al cas dels treballs de molta. No obstant si cal destacar que és l’únic espai on s’han constatat 

processos de transformació metal·lúrgica, sobre els quals posteriorment aprofundirem. 

5.2.1.3. Àmbit 3

L’àmbit 3 (figs. 37 i 38), situat també en una zona relativament central del poblat, fou objecte 

de diverses intervencions durant les campanyes de 1985 i 1987 i que correspon a un petit 

espai de planta més o menys rectangular, de 4x2m.

De fet, més que un àmbit és d’un receptacle disposat a mode de mur d’unió entre els àmbits 

6 i 1, de manera que també realitza les funcions de mur Nord de l’Àmbit 2, tot presentant 

certes similituds amb altres indrets del poblat, com l’àmbit 4. Per la tècnica constructiva dels 

seus murs, a una sola cara pel costat intern, creiem que respon al moment de reestructuració 

que ja hem comentat per a l’àmbit 2, de manera que només s’hi accediria des de la part 

interior d’aquest. 

Figura 37: Planta general del Àmbit 3 de Cap de Barbaria II.
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A nivell estratigràfic s’hi han diferenciat 2 nivells, dels quals no en tenim més informació, però 

que molt possiblement es corresponguin amb els ja documentats als àmbits 1 i 2, donada la 

proximitat entre tots ells.

Figura 38. Imatges de l’Àmbit 3 de Cap de Barbaria II en curs d’excavació (1-2).

Pel que fa a les restes materials recuperades del seu interior, han consistit bàsicament en restes 

ceràmiques, en quantitats considerables tenint present el seu reduït espai. Entre aquestes s’hi 

distingeixen diversos fragments de bol i algun fragment d’olla globular amb mamellons perforats. 

Per les seves característiques creiem que respon a un espai que podria desenvolupar funcions 

auxiliars, tal volta d’emmagatzematge, aparentment de vasos i contenidors ceràmics que 

podrien tenien relació amb les activitats productives desenvolupades a l’àmbit 2.  

5.2.1.4. Àmbit 4

L’àmbit 4 (figs. 39 i 40), situat a la zona Sud del jaciment, fou excavat parcialment per dos 

dels quadres (B2 i C2) durant les campanyes de 1979 i 1982, possiblement reexcavat durant 

les tasques d’excavació dels testimonis restants, ja a partir del 1985. Es tracta d’una estructura 

de planta trapezoïdal i petites dimensions 2x3m. La seva construcció es considera posterior 

a la del àmbit 5. 

De fet, igual que l’àmbit 3, l’àmbit 4 suposa una petita compartimentació, en aquest cas del 

gran àmbit 5, que fou construïda a partir d’un muret a una sola cara que s’adossa a un dels 

murs que conformen una de les entrades al poblat així com als murs d’ortostats de l’àmbit 8, 

tot conformant un espai aproximadament quadrangular.
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Figura 39. Planta general de l’Àmbit 4 de Cap de Barbaria II.

 

Figura 40. Imatge del estat actual de l’Àmbit 4 de Cap de Barbaria II.

En desconeixem l’estratigrafia i tampoc podem adscriure amb seguretat el material que en 

procediria doncs aquest no ve identificat espacialment, dins de les caixes corresponents a 

cada quadre d’excavació.

No obstant, funcionalment podria estar associat a les tasques desenvolupades a l’àmbit 5, 

entre les que s’ha suggerit l’estabulació de ramats, a més de l’abocament de deixalles.
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5.2.1.5. Àmbit 5

L’àmbit 5 (figs. 41 i 42), que ocupa aproximadament la meitat Est del poblat, fou objecte de 

diverses intervencions durant les campanyes de 1979, 1982, 1985, 1986, 1987, 2013 i 2014 

tant als seus nivells interiors com als exteriors. En primera instància (1979 i 1982) mitjançant 

cales en base a un sistema de quadrícula (4x2 o 4x3) separades per testimonis de 1m. I més 

endavant, durant les campanyes de 1985, 1986 i 1987, se’n acabà d’excavar la major part de 

les zones interiors, corresponents als testimonis i a la part nord de l’àmbit, ja en extensió. 

Recentment, l’any 2013, també s’excavaren alguns dels testimonis que encara restaven situats 

a l’exterior del mur Oest de l’estança i durant la campanya de 2014 s’excavà la zona adjacent 

al mur de tancament del àmbit 9, dins de l’anomenat àmbit 5-C.

Aquesta estructura presenta una planta arronyonada que ve delimitada per murs de doble filada 

d’ortostats verticals amb rebliment intern, tot constituint el més gran dels àmbits del jaciment 

amb aproximadament 300 m2 de superfície total. En un segon moment, fou objecte de diverses 

compartimentacions internes a partir de murs d’una filada (àmbit 4) i murs de doble filada de 

pedres posades planes amb rebliment intern, que delimiten tres espais diferenciats (5-A, 5-B i 

5-C). De la mateixa manera existeixen diverses estructures adossades al mur de tancament de 

l’àmbit 9 que poden estar relacionades amb la reestructuració del seu accés.

Figura 41: Planta general del Àmbit 5 de Cap de Barbaria II amb la secció I i entrada assenyalades.
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Figura 42. Les principals estructures internes de l’Àmbit 5 de Cap de Barbaria II durant la seva excavació als 

anys 80. (1 i 2) murs de compartimentació. (3) Entrada esglaonada.

A més, presenta altres elements estructurals d’interès com un altre dels accessos al poblat, 

mitjançant un espai delimitat per dues grans lloses a mode d’esglaons, situat a l’extrem sud-

oest de l’àmbit. De la mateixa manera, a nivell intern es comunica amb l’àmbit 2 a través d’un 

pas enllosat flanquejat per lloses verticals i també representa l’únic mode d’accedir al àmbit 9, 

en aquest cas mitjançat una petita rampa per tal de superar-ne el mur que en tanca l’entrada.

A nivell estratigràfic (fig. 43) s’hi diferencien dos nivells de forma generalitzada a gairebé tot 

l’àmbit, de característiques i gruixos gairebé idèntiques als que venim comentant per a altres 

indrets adjacents del poblat, com per exemple l’àmbit 2 i dels quals en disposem una secció 

a l’alçada de l’àmbit 5-B

Figura 43: Tall en secció transversal dels nivells estratigràfics documentats a l’Àmbit 5-B de Cap de Barbaria II 

(modificat de Arxiu MAEF).
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Ha aportat un gran nombre de materials de tots tipus, entre els quals hi trobem diversos 

molins, així com percussors i polidors, a més d’un objecte metàl·lic sense forma atribuïble 

(núm. 10.106; veure capítol 6). A més, hi ha grans quantitats de ceràmica i restes de fauna, 

algunes de les quals localitzades en importants acumulacions interpretades com abocadors. 

Precisament d’una d’aquestes concentracions de fauna en procedeix la datació radiocarbònica 

realitzada per l’equip del MAEF, procedent d’un context interpretat com el fonament del 

mur que separa l’estança 5-A de la 5-B, atribuït a la segona gran fase arquitectònica de 

l’assentament. El resultat fou força problemàtic, i s’aconsella descartar-lo, tal i com ja hem 

comentat en apartats anteriors. Entre les formes representades hi trobem olles globulars, bols 

hemiesfèrics, vasos troncocònics, alguns d’ells amb decoracions de tipus ungulat i elements 

d’aprehensió tipus mamelló o petites nanses.

Sobre la distribució espacial de les restes documentades, en base a la documentació disponible, 

únicament podem distingir entre els tres espais resultants de les compartimentacions internes 

de l’àmbit, tot i que sí que coneixem la ubicació concreta d’alguns dels objectes, que tot seguit 

comentem.

- Espai 5-A

L’espai A, de planta aproximadament semicircular, és el resultat de la compartimentació de la 

zona sud de l’àmbit 5 a través d’un mur de doble parament i filades planes i rebliment intern 

que presenta una obertura per al pas a la zona oest. És la més gran de les compartimentacions 

interiors i es tracta d’un espai que comunica directament amb l’exterior a través d’una de 

les portes d’accés al poblat, alhora que també dona accés a l’àmbit 4, i àmbit 2, situats a la 

cantonada SO. 

De la seva excavació en coneixem l’existència d’almenys dos abocadors. El primer localitzat 

a la zona sud, adossat al mur que comparteix l’àmbit 5 amb l’àmbit 8, tot just davant de 

l’àmbit 4. I el segon just a la cantonada interna del mur que delimita l’espai 5-A de les 

compartimentacions internes de l’estança. A nivell de restes materials cal destacar la gran 

acumulació de restes que forniren aquests dos contextos, especialment pel que fa a les restes 

ceràmiques on hi trobem diversos exemplars d’olles globulars de vora exvassada, vasos 

troncocònics i carenats, bols de dimensions variables i també importants quantitats de fauna 
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i malacofauna. També hi apareixen algunes restes de carbons tal volta procedents de les 

neteges eventuals d’altres àmbits ja que aquests no han estat associats a cap tipus d’estructura 

de combustió o llar de foc, ni tampoc a cap nivell d’incendi.

- Espai 5-B

L’espai B, queda conformat per la zona situada entre els dos murs de compartimentació que 

es construeixen a l’interior de l’àmbit 5. Es tracta d’una zona d’aproximadament uns 100 m2 

a la qual s’accedeix a través dels dos passos realitzats sobre aquests murs, que el comuniquen 

amb els espais adjacents.

Del material fruit de l’excavació d’aquest espai en destaquen també algunes acumulacions 

de materials en les proximitats dels murs, tot i que de dimensions molt més reduïdes que les 

dels abocadors esmentats per a l’espai A. En aquest mateix sentit aquest espai ha permès 

documentar diversos molins fragmentats, mans de molí i altres útils lítics com algun raspador.

- Espai 5-C 

L’espai C és la més petita de les compartimentacions de l’àmbit 5, la qual queda situada a 

l’extrem nord de l’àmbit, a partir de la construcció del mur de compartimentació que crea un 

espai recollit just a l’entrada de l’àmbit 9, de planta aproximadament ovalada. 

Pel que fa a les restes materials documentades en aquest espai, son quantitativament menors 

a les registrades als altres espais i es limiten a alguns fragments de grans recipients, juntament 

amb algunes evidències de consum de fauna i malacofauna. Però, per altra banda l’espai 5-C 

resulta rellevant pel que fa a les activitats metal·lúrgiques del poblat doncs en la cantonada 

situada a l’Est, just on convergeixen el mur exterior de l’àmbit 5 i el mur de compartimentació 

del Espai C, s’hi localitzà un dels objectes de metall, en concret es tracta d’un objecte de 

bronze (Núm. 10.106), erròniament interpretat com escòria en les primeres publicacions del 

poblat i l’estudi del qual es presenta capítols posteriors (veure Capítol 6).

L’any 2014, amb motiu de les excavacions a l’àmbit 9, es va decidir intervenir sobre la zona 

que quedava immediatament adossada al mur de tancament de l’entrada del naviforme 9 (UE 

1.9.2.1), per tal d’observar-ne millor els basaments alhora que es sondejava el seu rebliment. 
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D’aquesta intervenció, se n’excavà una petita àrea amb restes del que fou un nivell de circulació 

(UE 1.5.1.1) que a l’extrem est es trobava situat sobre una rampa (UE 1.5.3.1) delimitada per 

diverses llosetes verticals (UE 1.5.2.1). Aquesta petita rampa (fig. 44.1) pot respondre a un 

element que faciliti l’accés a l’àmbit 9 un cop construït el mur que en redueix l’accés, de 

manera que caldria associar aquest element constructiu a la darrera fase d’ocupació d’aquest 

indret. En aquest petit quadre s’han documentat diverses restes de consum, especialment 

ceràmica i malacofauna que tal volta eren fruit de les neteges sistemàtiques a les que es 

sotmetia el naviforme.

Figura 44: Fotografies frontal (1) i zenital (2) de les UE’s associades a la rampa i nivell associats a l‘Àmbit 5-C 

de Cap de Barbaria II.
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Recapitulant sobre l’àmbit 5 en el seu conjunt, es tracta d’un espai de grans dimensions, 

que fou compartimentat en un segon moment. Aquests dos moments constructius no 

es diferencien a nivell d’estratigrafia, però el registre material localitzat presenta una sèrie 

d’elements que permeten plantejar que els seus usos no diferiren molt al llarg del temps. 

De la seva excavació, per les seves dimensions se’n va suggerir el seu us com a espai per 

a l’estabulació de ramats, fet resulta difícil de contrastar arqueològicament sense estudis 

específics (fongs copròfils?). Les concentracions d’elements de rebuig ben agrupats en les 

proximitats dels murs, algunes situades contra el desnivell natural del sòl, distingeixen aquest 

àmbit interior dels estrictament domèstics o de treball, on no es donen aquests elements. De 

fet, aquests elements de rebuig equiparen l’Àmbit 5 a alguns dels indrets exteriors del poblat 

on també es donen aquestes concentracions d’elements de rebuig. En qualsevol cas, el tancat 

d’animals domèstics i l’acumulació de deixalles o restes de consum poden resultar elements 

complementaris, de manera que pot resultar útil a mode d’hipòtesi de treball.

5.2.1.6. Àmbit 6

L’àmbit 6 (fig. 45), situat a la zona nord del poblat, fou objecte de diverses intervencions 

durant les campanyes de 1985, 1986 i 1987 i posteriorment reexcavat i sondejat el seu mur 

nord, amb motiu de la campanya de restauració l’any 2015. 

Presenta una planta també arronyonada, d’aproximadament 4x3 metres, construïda a partir 

d’un mur de doble parament amb filades de pedres posades planes i rebliment intern d’un 

metre d’ample, que recolza sobre un dels murs d’ortostats de l’àmbit 9, amb el qual es comunica 

mitjançant una petita obertura d’intramurs. S’hi accedeix a través d’un accés, conformat per una 

seqüència d’esglaons amb enllosat just a l’entrada, que la connecten amb l’àmbit 5-B. 

A nivell estructural, sembla que aquest àmbit formaria part d’una reestructuració, que 

detectem en diversos indrets del poblat, que tindria lloc en una fase més avançada que altres 

reestructuracions, doncs, com dèiem, s’adossa als murs ja preexistents de l’àmbit 9, on hi 

trobem algunes línies de mur, certament forçades per tal de connectar ambdós espais. A nivell 

intern presenta una petita compartimentació a partir de grans lloses a mode d’ortostats les 

quals podrien formar part d’algun element mobiliari del que en desconeixem la funcionalitat.
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A nivell estratigràfic (fig. 46) presenta una certa complexitat doncs s’han diferenciat tres 

nivells, dos d’ells associats directament a l’estructura i un aparentment preexistent.

Figura 45. Planta general del Àmbit 6 de Cap de Barbaria II amb la secció I assenyalada.

- Nivell 1: similar als ja comentats i descrits anteriorment, conformat a partir de grans pedres, 

barrejades amb terra fosca procedent de la matèria vegetal de bosc en descomposició. Les 

arrels hi són abundants. Les seves dimensions oscil·len entre els 10-20cm de profunditat. 

- Nivell 2 Terra de tonalitat ocre clar i molt menys orgànic que l’anterior. També contenia 

un nombre considerable de pedres de dimensions variables. Possiblement es tracta del 

nivell d’ús, doncs presenta molt material i alguns dels murs d’aquest àmbit s’assenten en 

ell. Les seves dimensions són d’uns 20-25 cm de fondària. 

- Nivell 3: Es tracta d’un nivell que aparentment no guarda relació amb l’àmbit 6 ja que es 

situa per sota dels murs d’aquesta estructura. Les seves dimensions, allà on es troba, no 

superen els 15 cm de gruix.
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Figura 46: Tall en secció longitudinal dels nivells estratigràfics documentats al Àmbit 6 de Cap de Barbaria II 

(modificat d’Arxiu MAEF).

Aquest àmbit ha fornit grans quantitats de ceràmica, algunes de les quals en bastant bon 

estat de preservació. En línies generals, s’observa la presència de diversos recipients, vasos 

troncocònics, olles globulars amb mamellons perforats, recipients de parets rectes. No 

obstant, destaca la presència de 2 bases planes (veure apartat de materials), de les poques 

documentades, al poblat i molt importants doncs poden adscriure’s amb seguretat a la Fase 

2 de poblat. A diferència d’altres àmbits no s’hi documenten gaires evidències directes 

d’activitats de consum (fauna o malacofauna).

De les actuacions portades a terme a l’abril de 2015, se’n desprenen també importants 

constatacions, especialment pel que fa a la composició i relació dels estrats, doncs es va 

desmuntar l’estructura interna que preservà part de la seqüència estratigràfica alhora que es 

sondejà part del rebliment del mur perimetral de l’àmbit.

En aquest sentit, de la reexcavació dels nivells interiors, s’ha diferenciat un primer nivell (UE 

1.6.1.1), que pot correspondre amb restes del nivell 2 i noves aportacions sedimentàries de 

les darreres dècades i que no aportà gaires restes materials. Per altra banda s’han diferenciat 

les dues estructures internes de l’àmbit, formades a partir de grans lloses (UES 1.6.6.1 i 

1.6.5.1). De la seva excavació se n’han diferenciat diversos nivells preservats sota les lloses 

(UES 1.6.6.2, 1.6.5.2) tots ells poc alterats i que estan oferint importants resultats a nivell 

arqueobotànic. Finalment, a la part inferior cal destacar especialment la preservació d’un 

nivell argilós i molt rogenc, amb fragments ceràmics, llavors i un fragment de molí in situ que 

discorre per sota dels paraments del mur de l’àmbit i que podria correspondre amb el Nivell 

3 conegut (fig. 47.4).
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Per altra banda, el sondeig al mur ha permès constatar els diferents nivells de reble, ja sigui més 

superficial (UE 1.6.2.1), o més ben encaixades en sec, i fortament compactades (UE 1.6.2.2). 

Però malauradament entre aquest rebliment únicament hi aparegué algun fragment rodat de 

ceràmica i malacofauna, però no poguérem obtenir mostres de fauna o llavors per datar.

Figura 47: Imatges de l’Àmbit 6 de Cap de Barbaria II. (1) Nivell II en curs d’excavació. (2) Àmbit 6 un cop 

acabada l’excavació. (3). Detall del parament intern del mur oest de l’Àmbit 6, a partir de filades de lloses 

disposades en pla. (4) UE 1.6.5.3, equivalent al Nivell 3. (5) Vista aèria de l’estat actual de l’Àmbit 6, un cop 

restaurat.

Figura 48: (1 i 2) Fragments de ceràmica in situ sobre el Nivell 2 de l’àmbit 6, durant les excavacions dels anys 80.
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Recapitulant breument sobre l’àmbit 6, aquest correspon a una de les darreres estructures 

en aixecar-se al poblat, doncs s’adossa a la Fase 2 del Àmbit 9. En aquest sentit els materials 

recuperats dels Nivells 1 i 2, corresponen possiblement al darrer moment d’ús de la estructura 

i fan referència, entre altres elements, a un important conjunt ceràmic, amb algunes peces 

de grans dimensions. Aquest conjunt material i les seves dimensions, tal volta reduïdes 

per a esdevenir àmbit domèstic, permeten suggerir que podria desenvolupar funcions 

d’emmagatzematge. 

No obstant, pel que fa al Nivell 3, esdevé clarament anterior a l’àmbit 6 i presenta evidències 

del que tal volta fou un sòl d’ús. En aquest sentit, resulta interessant posar de manifest la 

possible existència d’una estructura preexistent, que formaria conjunt amb el naviforme de 

la Fase 1 del àmbit 9. Estructura, que hauria estat enderrocada i reestructurada en un mateix 

moment per a la construcció del naviforme de la segona fase del Àmbit 9 i immediatament 

després tal volta el propi àmbit 6, com es desprèn de la tècnica constructiva emprada (murs 

de doble parament de filades de pedres posades en pla i rebliment intern). Alguns ortostats 

encara preservats a la zona oest del mur perimetral de l’àmbit poden associar-se a aquesta 

mateixa estructura.

5.2.1.7. Àmbit 7

L’àmbit 7 (figs. 49 i 50), situat a la zona NO del poblat, fou objecte de diverses intervencions 

durant les campanyes de 1985, 1986 i 1987 durant les quals s’excavà bona part dels seus nivell 

interiors. Recentment, l’any 2015 fou reexcavat l’interior i els rebliments de mur de cara a la 

seva restauració, fet que va permetre intervenir sobre els nivells inferiors dels paraments així 

com part dels seus exteriors. 

Aquest, es un àmbit de planta naviforme amb tancament apuntat, que té unes dimensions 

properes als 11 metres de longitud per 3 d’amplada màxima, construït inicialment a partir de 

murs de doble filada d’ortostats verticals, amb rebliment intern de terra i pedra compactada, 

que poden presentar gruixos al voltant d’1 metre. Aquest tancament absidal, més apuntat, 

sembla característic dels naviformes més antics de Formentera, i en la zona de l’absis presenta 

un petit muret que tan podria donar consistència a l’estructura o formar part d’un petit altell, 

com es coneixen en altres naviformes mallorquins. En la seva configuració actual presenta una 
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important reestructuració que afecta un dels paraments externs del mur Oest i que culmina 

amb la construcció d’un mur que en restringeix l’accés a l’entrada. Aquesta reestructuració 

combina la tècnica dels murs d’ortostats i els paraments a partir de filades de pedra posada en 

pla. De la mateixa manera, algunes parts dels paraments interiors, majoritàriament d’ortostats, 

foren substituïts per pedres posades en pla i carreus de mida més petita, a mode de reparació, 

fet que posa de manifest l’ús i manteniment de l’estructura de manera sostinguda en el temps.

Figura 49. Planta general del Àmbit 7 de Cap de Barbaria II amb les seccions I i II assenyalades.

A nivell intern presenta diversos elements estructurals d’interès. En primer lloc s’hi documenta 

una llar de foc central, de forma semicircular formada a partir de llosetes perimetrals clavades 

en disposició vertical i reblerta d’un nivell cendrós, similar a les documentades als àmbits 9 i 8, 

però aparentment sense enllosat (fig. 50.2). D’altra banda, també s’hi documenta una cubeta 

rectangular adossada al mur Oest de la zona de l’entrada, la qual està feta a partir de dues 

grans lloses de pedra, clavades en disposició vertical (UE1.7.5.1; fig. 51.2). Aquesta estructura 

sembla que fou parcialment retocada i reduïda en construir-se possiblement junt amb les 

altres reestructuracions del àmbit. De la mateixa manera, adossat a la part més propera a 

l’absis del mur Oest, presenta un petit receptacle construït a partir de lloses més petites (UE 

1.7.7.1; fig. 51.3) també clavades tot formant un una “L”, completada amb pedres més petites 
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i amb un enllosat a l’interior (UE 1.7.7.5; fig. 51.4) lleugerament elevat per sobre el nivell de 

circulació (fig. 51.1). Finalment, també s’ha documentat un enllosat a la part més propera a 

l’absis. 

Figura 50. Imatges de l’Àmbit 7 de Cap de Barbaria II. (1) Interior  de l‘àmbit en curs d’excavació. (2) Vista de 

l’estructura de combustió interna de l’Àmbit 7.
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Figura 51. Imatges d’estructures de l’Àmbit 7.(1) Enllosat sota el mur sud. (2) Cubeta situada a l’entrada del 

naviforme. (3 i 4) Cubeta amb compartimentació localitzada a la part central del naviforme. (5) Vista del perfil 

del mur sud abans de la seva excavació. (6) Vista aèria de l’Àmbit 7 un cop restaurat on s’aprecien les estructures 

anteriors junt amb la llar.

Totes aquestes estructures semblen formar part ja del primer moment d’ús del naviforme 

i possiblement seguirien en funcionament quan posteriorment s’hi construiria el mur de 

tancament de l’entrada clarament posterior a la construcció del naviforme i que reordena la 

zona de contacte amb l’Àmbit 1, a mode d’esglaó d’accés, o bé  degut al fenomen ja conegut 

en altres naviformes de reduir o tancar l’accés als mateixos en les seves darreres fases de 

funcionament.

A nivell estratigràfic (figs. 52 i 53), als anys 80 s’hi distingiren tres nivells sedimentaris:

- Nivell 1: Es tracta del mateix nivell de terra orgànica, fosc, ja comentat per altres nivells i 

barrejat amb pedres de l’enderroc de l’alçat de les parets. Les seves dimensions es troben 

al voltant 10-20cm de profunditat.
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- Nivell 2: Es tracta d’un nivell més compacte, de color marró més rogenc i molt menys 

orgànic que l’anterior. També contenia un nombre considerable de pedres de dimensions 

variables. Possiblement es tracta del nivell d’ús, tal volta doncs els murs d’aquest àmbit 

s’assenten sobre aquest nivell. Les seves dimensions són d’uns 20-30 cm de fondària.

- Nivell 3: Es tracta d’un nivell groguenc, que sembla quedar per sota dels murs d’aquesta 

estructura i que anivella i el terreny i trava la llar de foc. Tal volta correspon a un nivell 

de pavimentació, on el material podria provenir d’activitats preexistents al naviforme. 

D’aquest nivell en prové una datació que comentem més avall. Les seves dimensions, allà 

on es troba, no superen els 15-20 cm de gruix.

En disposem de dues seccions, una de longitudinal i l’altra de transversal:

Figura 52. Tall en secció transversal dels nivells estratigràfics i estructures documentades a l’Àmbit 7 de Cap de 

Barbaria II (modificat d’Arxiu MAEF).

Figura 53. Tall en secció longitudinal dels nivells estratigràfics i estructurals documentats a  l‘Àmbit 7 de Cap de 

Barbaria II (modificat d’Arxiu MAEF).

Entre les restes materials procedents d’aquest àmbit en destaquen importants quantitats de 

ceràmica, entre les quals hi ha evidències de diversos bols, fragments d’olla globular i almenys 

un recipient de grans dimensions i amb decoració digitada a la vora. Entre els recursos lítics 

destaquen la localització d’almenys 2 molins o altres restes lítiques com un fragment de 
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morter. També es recolliren restes de consum de fauna (majoritàriament caprins) i mol·luscs 

marins. A més, també s’hi ha localitzat el que sembla un fragment de punxó de bronze 

(CBII2015/1125) de secció quadrangular. 

Recapitulant sobre l’àmbit 7, es tracta possiblement de les primeres construccions a Cap 

de Barbaria II, que romangué en ús de manera perllongada tal i com posen de manifest les 

diverses reestructuracions documentades. Al seu interior s’hi ha documentat un ampli repertori 

estructural (estructura de combustió, cubetes d’emmagatzematge, altells,..) que podem associar 

al desenvolupament de diverses pràctiques domèstiques, tal i com posen de manifest els elements 

materials recuperats (molins, morter, mans de molí i percussors, ceràmiques d’emmagatzematge, 

processat i consum d’aliments, restes de consum de fauna i malacofauna,), tot formant el que 

sembla una distribució espacial coherent amb la presència d’àrees de cuina i consum d’aliments.

5.2.1.8. Àmbit 8

L’àmbit 8 (fig. 54), situat a la zona Sud del poblat, fou objecte d’una neteja superficial i 

d’una les cales d’excavació de la campanya de 1979 (D1) i posteriorment excavat en diverses 

actuacions als nivells interiors i exteriors durant les campanyes de 2013, 2014 i 2015. Es tracta 

d’un àmbit de planta naviforme, que possiblement tenia un tancament apuntat similar al que 

hem vist al àmbit 7, però que avui no conserva. 

Figura 54. Planta general de l’Àmbit 8 de Cap de Barbaria II.
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L’estructura que anomenem Àmbit 8, es situa adossada als àmbits 2 i 5, amb els quals 

comparteix dos murs, al nord i a l’est (UE’s 2.8.2.1 i 2.8.4.1). Es tracta d’una estructura de 

la qual bona part dels murs eren visibles a nivell superficial i a la que s’intueix una planta 

naviforme, que podria tenir aproximadament uns 10 metres de llarg i uns 6 d’ample màxim. 

Els seus murs presenten en la majoria de casos la darrera filada conservada, malgrat que en 

tractar-se d’ortostats, alguns poden superar el mig metre d’alçada. Aquests, igual que en altres 

indrets del poblat, presenten diferents tècniques constructives. D’una banda, el mur Est (UE’s 

2.8.4.0; 2.8.4.1 i 2.8.4.2) i el mur oest, (UE’s 2.8.3.0, 2.8.3.1 i 2.8.3.2), foren construïts a partir 

d’una doble filada d’ortostats amb un nivell de preparació o falca a la base. Per altra banda, 

l’estructura presenta un muret (UE’s 2.8.2.0; 2.8.2.1) corresponent a la zona d’accés i que es 

constitueix a partir d’una doble filada de pedres posades planes amb reble interior, similars 

als murs de tancament que existeixen als àmbits 7 i 9, però de dimensions considerablement 

més reduïdes. La mateixa tècnica constructiva presentarien les restes del muret de tancament 

absidal (UE’s 2.8.6.1 i 2.8.6.2).

De l’excavació dels nivells interiors, únicament s’han distingit 3 nivells.:

· UE 2.8.1.1: Es tracta del mateix nivell de terra orgànica, fosc, ja comentat per altres 

àmbits com a “Nivell 1” i que apareix barrejat amb pedres de l’enderroc de l’alçat de les 

parets. Les seves dimensions es troben al voltant 15-20cm de profunditat i no aportà 

gairebé material arqueològic. 

· UE 2.8.1.2: Es tracta d’un nivell general d’enderroc (Fig. 10), les dimensions del qual eren 

més importants a la zona adossada al mur Oest, que no a la resta de l’estructura, oscil·lant 

entre els 15 i els 30 cm. Aquest nivell cobria parcialment el mur de tancament absidal del 

naviforme, força malmès, ja que només en restaria la darrera filada i també una estructura 

de planta semicircular (UE’s 2.8.5.1 i 2.8.5.2), adossada al mur est de l’estructura (UE 

2.8.4.1). Entre les restes  materials recuperades s’hi documentaren diversos instruments 

macrolítics (percussors, mà de molí) així com restes arqueozoològiques i ceràmiques. 

· UE 2.8.1.3 Es tracta d’un nivell de color rogenc amb algunes tonalitats fosques que 

en ocasions corresponen a restes de carbons. Presenta unes dimensions més o menys 

constants al voltant d’uns 15-20 cm i ha estat alterat per l’acció de les arrels, les quals 
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han afectat la preservació dels materials i les estructures. En aquest nivell s’hi han 

documentat un gran nombre de restes materials entre les quals hi són molt abundants les 

malacològiques i les ceràmiques.

Per altra banda cal destacar la documentació d’una estructura semicircular  constituïda per un 

perímetre de diverses filades de pedres petites posades en pla les quals foren recobertes per 

un o dos nivells de lloses, malgrat aquestes es trobaven desplaçades i força alterades per les 

accions de les arrels. Aquesta estructura recorda fàcilment a les descobertes als àmbits 7 i 9 

del poblat i pot ésser interpretada a priori com una estructura de combustió (fig. 55.5).

Figura 55. Diversos elements estructurals documentats a l’Àmbit 8 de Cap de Barbaria II. (1) Àmbit 8 als anys 

80. (2) Quadre D1 en curs d’excavació. (3) Interior de l’Àmbit 8 en curs d’excavació. (4) Restes malacològiques 

in situ. (5) Estructura de combustió un cop excavada.

Al seu interior hi aparegueren nombroses restes materials on són majoritaris els fragments 

ceràmics, entre aquests hi ha alguns exemplars de bols hemiesfèrics i d’almenys un recipient 
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de grans dimensions, a més de nombrosos elements malacològics. És destacable també la 

localització d’un fragment metàl·lic, possiblement un d’ham (CBII/2014/532). No obstant, 

sembla que també aportarà resultats interessants de l’estudi de restes arqueobotàniques i dels 

d’indústria lítica, de la mateixa manera que del processat del material procedent de la malla 

de garbell del sediment flotat han aparegut restes del que podria ésser closca d’ou i restes 

d’ictiofauna, que caldrà valorar en més profunditat d’ara en endavant.  

Recapitulant sobre l’àmbit 8, correspon a una estructura de planta naviforme, la més petita 

de les tres documentades al conjunt de Cap de Barbaria II, i malauradament també la més 

malmesa estructuralment. No obstant, la seva excavació, aporta una nova dimensió dels espais 

domèstics d’aquestes comunitats. Igual que en d’altres àmbits naviformes del poblat hi són 

presents els elements materials propis del processat i consum d’aliments, tant de la vaixella 

ceràmica com de l’instrumental macrolític i altres restes de consum associades com la fauna 

domèstica. No obstant, la documentació d’un molt nombrós conjunt malacològic, juntament 

amb les primeres evidències ictiològiques donen una nova dimensió al conjunt d’activitats 

destinades a l’obtenció d’aquests recursos com la pesca i la recol·lecció de mol·luscos, 

activitats que també documentem a partir de la presència d’un ham en aquest mateix context.

5.2.1.9. Àmbit 9

L’àmbit 9 (fig. 56), situat a la zona NE del jaciment, fou objecte de diverses intervencions que 

eliminaren la massa vegetal que en cobria les estructures durant les campanyes de 1986 i 1987. 

Es tracta d’un àmbit de planta naviforme, sobre el qual ha pivotat el projecte ArqueoBarbaria 

i que centrà les campanyes d’excavacions de 2012 i 2014.

Les excavacions a l’àmbit 9, han presentat una major complexitat estructural que la resta 

d’àmbits del poblat en la mesura que s’hi han documentat dues estructures sobreposades, 

que un cop excavades considerem pertanyents a dues fases constructives diferents, ambdues 

amb funcions d’espai domèstic.  

Una vegada netejada la superfície total i enretirat un nivell vegetal (UE 1.9.1.1), ja era evident 

que els murs que afloraven dibuixaven una planta de tendència naviforme de tancament 

més ample o “absidal” que els àmbits 7 o 8 i que aquest presentava una tècnica constructiva 

ben diferenciada de la resta de murs de l’àmbit. Al mateix temps, els murs de la part est 
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(UE’s 1.9.5.1, 1.9.6.1 i 1.9.7.1) presentaven diversos paraments alineats, fet que en un primer 

moment va ser interpretat com un possible reforç o espina del mur. No obstant, un cop 

excavats, considerem més plausible la hipòtesi relativa a les dues estructures diferenciades, 

que en cap cas exclou que part dels paraments i estructures de la Fase 1 poguessin continuar 

en funcionament o integrats posteriorment en la Fase 2, cosa que en alguns casos resulta 

difícil de distingir. 

Figura 56. Planta de l’Àmbit 9 de Cap de Barbaria II on s’hi distingeixen les dues fases arquitectòniques 

principals. Fase 1 (Marró) i Fase 2 (Gris) a més de la secció sobre el mur sud.

Fase 1

L’estructura que s’ha atribuït a la primera fase d’ocupació del jaciment presenta una planta de 

tipus naviforme de tendència “triangular”, o amb l’absis apuntat, que amida un total de 11,7 

metres de llargada per 6 metres d’amplada mitjana. La construcció seria similar als àmbits 7 

i 8, a partir de mur amb doble línia d’ortostats verticals sobre preparació i reblerts en sec. El 

gruix dels murs oscil·la entre 1 i 1,40 metres i l’alçada màxima conservada no supera els 0,5 

metres. La seva orientació aproximada és NO – SE.
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L’estructura es delimita a partir dels diversos murs bastant arrasats per la construcció de 

l’estructura de la segona fase. Presenta un petit mur a una sola cara a l’interior de l’estructura 

(UE’s 1.9.10.0 i 1.9.10.1) que sembla delimitar dos àmbits interns o servir com a esglaó per 

salvar un petit desnivell. 

Així mateix, al seu interior s’ha documentat una estructura de combustió (fig. 57.3) de planta 

semicircular construïda mitjançant un petit mur de pedres simples de forma i mida similar (UE 

1.9.9.0) i coberta per una sèrie de petites lloses disposades per tota la superfície (UE 1.9.9.1). 

Figura 57. Estructures de la Fase 1 del Àmbit 9 de Cap de Barbaria II. (1) Tancament apuntat. (2) Restes del mur 

oest i muret de compartimentació interna. (3) Estructura de combustió amb enllosat.

Al seu torn, el sòl d’ocupació d’aquesta fase (UE 1.9.1.3) el conforma una capa de terra 

trepitjada on s’han documentat concentracions de ceràmica i restes de fauna i malacofauna, 

resultat de les activitats socials que s’hi van desenvolupar. Aquest estrat vinculat directament a 

l’ús de l’estructura com a espai domèstic cobria un possible nivell de preparació (UE 1.9.1.4) 

previ a la construcció de l’estructura que s’estenia per la superfície que envoltava la possible 

estructura de combustió i que presentava menys material que el seu predecessor. Ambdós 

nivells s’estenen també per sota del mur de tancament situat al sud de l’estructura.
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Entre els materials recuperats per aquesta fase, hi trobem conjunts molt importants, doncs la 

majoria d’ells han estat localitzats in situ formant context arqueològic tancat. Entre ells hi trobem 

nombroses restes ceràmiques (olles globulars, bols, olletes amb decoració ungulada,...), elements 

macrolítics (molins, mans de molí, percussors, raspadors,...), metal·lúrgics, fauna (majoritàriament 

caprins però també bòvids i suid), malacofauna molt diversa, ictiofauna i també diverses restes 

arqueobotàniques seleccionades del sediment flotat. A més, també s’hi ha pogut constatar la 

presència de diversos element d’ornament personal com, per exemple, un botó piramidal de 

perforació en “V”, o diverses denes de collar, ambdós elements sobre calcàries, o bé algunes restes 

malacològiques amb evidències de perforació associada  a collars o penjolls. 

Fase 2 

L’estructura documentada per a la segona fase d’ocupació del jaciment presenta una planta 

naviforme absidal i allargada que amida uns 12 metres de llarg per 7 metres d’amplada mitjana, 

fet que representa una superfície total de 86 m² (30,5 m² a l’interior de l’estructura). El gruix 

dels murs oscil·la al voltant dels 1,50 metres i l’altura conservada màxima es situa al voltant 

d’un metre. L’estructura d’aquesta segona fase la conformen els murs Est (1.9.7.0, 1.9.7.1 i 

1.9.7.2) i Oest (1.9.4.0, 1.9.4.1 i 1.9.4.2), de paraments d’ortostats i els murs  Nord/“absidal” 

(1.9.3.0, 1.9.3.1 i 1.9.3.2), així com un mur Sud (UE 1.9.2.0, 1.9.2.1 i 1.9.2.2) de filades posades 

en pla i que són clarament posteriors. 

Respecte al mur de tancament, es tracta de la construcció més recent de l’àmbit, motiu pel 

qual fou excavada a la fi de conèixer-ne la seqüència constructiva i recollir mostres per datar 

tant dels nivells constructius com dels immediatament anteriors a la mateixa, tal i com després 

comentarem.

A nivell d’estructures internes cal destacar la presència d’una banqueta (UE 1.9.6.1) definida 

per 4 lloses disposades horitzontalment, amb un nivell de preparació o anivellament a partir 

de petites pedres compactades amb terra. Entre aquestes lloses i el parament interior del mur 

(UE 1.9.7.1) hi havia diversos nivells de terra compactada (UE 1.9.7.3). Aquesta banqueta, 

adossada al mur Est del naviforme, vindria delimitada al sud per un conjunt de dues llosetes 

disposades lateralment. Aquestes llosetes (UE 1.9.17.1), esdevenen l’element que separa la 

baqueta d’una nova estructura que funcionava a mode d’oller (figs. 59 i 60). Aquest està 
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composat per una desena de lloses disposades lateral i verticalment (UE 1.9.15.1), presenta 

un perímetre de forma aproximadament semicircular d’uns 60cm de longitud està reblert 

per diverses llosetes planes (UE 1.9.15.2), de menors dimensions, que en segellen l’interior a 

mode d’enllosat. A més el conjunt de l’estructura reposa sobre un altre enllosat que n’anivella 

el sòl (UE 1.9.16.1).

Figura 58. (1) L’àmbit 9 en curs d’excavació (2) Imatge de l’àmbit 9 naviforme un cop restaurat on la majoria 

d’estructures visibles corresponen a la Fase 2.
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Figura 59. Planta en detall de les unitats corresponents a la banqueta, l’oller i l’enllosat corresponents a la Fase 2.

Figura 60. Algunes de les estructures de la Fase 2 del Àmbit 9 de Cap de Barbaria II. (1) Oller. (2) Mur sud. (3) 

Compartimentació Mur Oest.
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Pel que fa als nivells interiors del àmbit, que poden associar-se al naviforme de la segona fase, 

aquests corresponen a la UE 1.9.1.2, nivell que s’interpreta com un estrat del darrer moment 

d’ús o d’abandonament, que restaria molt alterat per processos tafonòmics i que només 

podem observar per la presència de material associat. Entre els materials més destacats hi 

trobem diversos objectes ceràmics com una olla globular de vora girada o un vas troncocònic 

amb decoració digitada a la vora i que s’associa a l’oller. De la mateixa manera altres elements 

com una plaqueta d’esquist (material forà a l’illa) i nombroses restes de fauna i malacofauna 

hi foren identificades.

En resum, l’àmbit 9 fou possiblement de l’estructura més important del poblat, doncs s’hi 

ha pogut diferenciar la seqüència estructural i associar alguns elements representats (ja siguin 

mobles o immobles) a una de les dues fases identificades. La primera, caracteritzada per un 

naviforme amb tancament apuntat i la segona per un naviforme amb tancament absidal.

Al seu interior s’hi ha documentat un ampli repertori estructural (estructura de combustió, 

banqueta, oller, altell) que podem associar al desenvolupament de diverses pràctiques 

domèstiques en ambdues fases d’ús. Així, la recuperació de materials diversos (molins, mans 

de molí i percussors, ceràmiques d’emmagatzematge, processat i consum d’aliments, restes 

de consum de fauna i malacofauna, elements d’atuell personal), tot formant el que sembla 

una distribució espacial coherent amb la presència d’àrees de cuina i consum d’aliments, però 

potser també de manteniment d’eines metàl·liques, o simplement descans.

5.2.1.10. Els exteriors.

Tot i que els exteriors (fig. 61) no constitueixen cap àmbit en si mateix, per al cas de Cap de 

Barbaria II, han estat objecte d’importants aportacions doncs, com venim comentant, els 

àmbits,  especialment els domèstics, eren sotmesos a neteges periòdiques que sovint acabaven 

generant acumulacions d’elements de rebuig en els indrets exteriors més propers als primers. 

Aquests nivells exteriors s’agrupen al voltant de 3 Sectors, a la majoria dels quals s’ha pogut 

identificar un nivell general de circulació exterior, on es concentren la majoria d’aquestes 

restes.
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Figura 61. Planta general de Cap de Barbaria II i dels diferents sectors d’excavació on les zones exteriors 

apareixen assenyalades amb corbes de nivell.

El nivells excavats al Sector 1 corresponen essencialment als nivells exteriors dels 

naviformes 7 i 9 i de la zona compresa entre ambdues estructures, adjacent al àmbit 

6. Aquest nivell de circulació (UE 1.0.1.2) caracteritzat per la presència d’un sediment 

sorrenc rojenc-taronjós es presenta de forma irregular junt amb la roca natural. I entre 

els materials més destacats hi trobem una quantitat relativament elevada de restes 

malacològiques, alguna concentració de ceràmica al exterior del àmbit 7 i una làmina de 

sílex en nivells exteriors al àmbit 9.

El sector 2, on s’han excavat zones exteriors al nord-oest de l’Àmbit 8 i al sud de l’àmbit 5 

ambdues zones properes a dues de les entrades al poblat i que presenten una estratigrafia 

força semblat on el nivells de circulació (UE’s 2.0.1.4, 2.0.1.7 i 2.0.1.8) es caracteritzen per 

la presència d’un sediment sorrenc marró més compacte i situat a poca distància del nivell 



155

natural i la roca mare. Aquest nivell de circulació, força homogeni en el seu conjunt, presentà 

diverses restes materials on les ceràmiques eren escasses i apareixien força rodades, fet que 

contrasta amb una quantitat relativament elevada de restes de malacofauna. A més d’un nou 

exemplar de làmina de sílex amb lustre de cereal, fragments de molí i diverses restes atribuïbles 

a elements ornamentals com penjolls o collars, entre elles un dentalium, amb marques de tall. 

El el sector 3, correspon a la zona Sud i Oest del jaciment fou objecte dels sondejos excavats 

a les campanyes de 1979 i 1982 i dels seus testimonis al 2013.  Estratigràficament és idèntic 

als sectors 1 i 2, i del seu nivell de circulació (UE’s 3.0.1.1; 3.0.2.1 i 3.0.3.1.) en prové un 

exemplar de “braçal d’arquer” i diversos elements d’indústria lítica en sílex, corresponent a 

una peça retocada i un nucli.

5.2.2. Cronologia. 

5.2.2.1. Les seqüències estratigràfiques i estructurals.

Tal volta un dels elements més complexos i problemàtics pel que fa a les investigacions 

portades a terme a Cap de Barbaria II, sigui el de situar cronològicament el conjunt d’elements 

mobles i immobles documentats. L’escassa sedimentació present en aquest indret de l’illa de 

Formentera ha suposat que la vegetació hagi incidit negativament sobre el jaciment, alterant 

alguns dels nivells superiors i afectant notablement a la conservació de les restes materials, 

especialment les orgàniques. De la mateixa manera, aquestes alteracions posdeposicionals 

dificulten enormement la distinció de conjunts estratigràfics alhora que s’altera una possible 

diferenciació i seqüenciació dels conjunts materials associats.

A aquesta problemàtica particular, cal afegir el que sembla ser una constant entre els poblats 

naviformes de les Balears, on l’ús perllongat i les successives reestructuracions de moltes 

d’aquestes estructures queda reflectit a nivell estructural però no tant a nivell material, doncs 

eren sotmeses a neteges de manera sistemàtica i els tipus materials representats sovint són 

també d’usos molts dilatats en el temps. Aquesta circumstància particular suscita que en 

moltes ocasions el registre material que es documenta a l’interior d’aquestes estructures 

respongui majoritàriament als moments finals d’ús de les mateixes, infrarepresentant les 

dades relatives als seus moments inicials i fundacionals.
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No obstant, per al cas de Cap de Barbaria II, les evidències apunten vers un abandonament 

organitzat que també hauria suposat el desmantellament de bona part de l’aparell moble 

de les estructures en la seva darrera fase. Així els seus darrers habitants haurien marxat 

abandonant únicament els elements més pesants, defectuosos, o de menor “valor” en termes 

socioeconòmics.

Amb aquest punt de partida, junt amb el carboni 14, l’element més significatiu alhora 

d’establir relacions seqüencials en termes cronològics recau sobre les pròpies estructures 

que com hem vist poden ordenar-se en base al seu moment de construcció, atenent a com 

s’adossen les unes a les altres. De la mateixa manera que podem obtenir-ne una visió relativa 

a la perduració dels seus usos atenent a les successives reformes i reestructuracions de les 

que foren objecte. En aquest sentit cal recordar que les investigacions dels anys 80 ja havien 

proposat una periodització del jaciment al voltant de dues fases diferenciades principalment 

pel mètode constructiu dels seus murs. Aquesta proposta distingia una Fase 1 basada per 

les construccions a partir de murs d’ortostats i una Fase 2 que recolliria tot un conjunt de 

reestructuracions que ja hem comentat en cada cas  i que responen a compartimentacions 

amb murs a una i dues cares, l’enderrocament i reconstrucció d’estructures, les reparacions, 

les construccions de nova planta i la reducció o tancament d’accessos.

Ordre Àmbits

1r 7.1, 9.1, 8?

2n 1

3r 2, 5

4t 3, 4, 5-A, 5-B, 5-C, 7.2, 9.2

5è 6, 9.3

Taula 3: Taula on es sintetitza l’ordre de construcció, en termes relatius, dels diferents àmbits del poblat de Cap 

de Barbaria II.

No obstant, aquesta distinció per Fases únicament estableix una relació cronològica de caràcter 

relatiu entre algunes de les estructures identificades on difícilment es pot situar amb exactitud 

el moment en que fou construïda, emprada i abandonada cadascuna d’aquestes estructures. 
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De la mateixa manera que no es pot assolir si foren emprades o no de manera coetània, si no 

es disposa d’una seqüència radiocarbònica àmplia del conjunt dels àmbits i de les diferents 

fases constructives i d’ús identificades al poblat.

A mode d’exemple, l’Àmbit 7, fou construït en primera instància a partir de murs d’ortostats 

verticals (Fase 1). Aquesta estructura fou modificada en diverses ocasions  amb murs 

construïts amb la mateixa tècnica constructiva (ortostats) en moments més avançats i també 

emprant murs de doble filada de pedres posades en pla (Fase 2). Per tant, es posa de manifest 

que ambdós elements estructurals es mantingueren en ús de manera contemporània i fins 

i tot es combinaren de cara a la construcció d’àmbits de nova planta com succeeix també 

en el mur que comparteixen els Àmbits 6 i 9 on el parament que dona al primer és de 

lloses posades en pla i el que dona al segon és d’ortostats verticals. En suma, tot i que la 

distinció per fases serveixi per establir un ordre relatiu a la construcció i reestructuració de 

les estructures, difícilment esdevenen una norma i requereixen d’algun tipus d’ancoratge 

cronològic en termes absoluts que permeti establir relacions objectives i absolutes entre els 

diferents moment de construcció i ús de les mateixes.

Amb aquest objectiu hem pogut realitzar una sèrie de datacions radiocarbòniques que 

permeten establir els fonaments d’aquesta periodització i permeten fer-ne una primera 

proposta en aquests termes.

5.2.2.2. Datacions radiocarbòniques.

L’estratègia emprada per tal d’obtenir un detall precís i fiable de les dinàmiques i seqüències 

cronològiques del conjunt del poblat de Cap de Barbaria II ha consistit en la datació per 

radiocarboni de mostres orgàniques de vida curta d’acord amb naturalesa dels contextos 

arqueològics. 

A hores d’ara totes les mostres analitzades corresponen a ossos de mamífers domèstics i 

s’han datat per espectrometria de masses (AMS) als laboratoris de Reial Institut de Patrimoni 

Cultural, Brussel·les i de la Universitat de Tübingen (Mannheim, Alemanya), seguint els protocols 

habituals per a l’extracció del col·lagen. Totes les dades han estat calibrades emprant el 

software OxCal, versió 4.2.4 (BRONK RAMSEY, 2009) en base a la corba de calibració 

Intcal 2013 (REIMER et al., 2013).
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Pel que fa a l’estratègia de selecció de mostres, s’han tingut presents nombrosos element en 

base a la seva procedència, prioritzant contextos relacionats amb les característiques de les 

estructures arquitectòniques i el seu procés d’ocupació i abandonament, doncs contenen 

informació potencialment interessant per analitzar les dinàmiques socials de l’assentament. 

De la mateixa manera, cal tenir presents les dificultats alhora de datar el moment de 

construcció, doncs la majoria de les estructures van ser construïdes directament sobre la 

roca mare. No obstant això, l’ús d’argila com a material arquitectònic emprat en el rebliment 

de murs, construcció de paviments, sostres i coberta suposa que algunes mostres orgàniques 

(especialment fauna i malacofauna) es van incorporar al registre arqueològic formant part 

d’aquests contextos. D’aquesta manera, les mostres procedents d’elements arquitectònics 

poden ser considerades com a representatives d’un moment immediatament anterior (ante 

quem) a la data de construcció de l’estructura. Per aquest motiu s’han dedicat notables 

esforços a l’excavació dels rebliments de mur per tal d’obtenir el material orgànic relacionat 

amb aquestes estructures. 

Per altra banda, també s’ha posat atenció als casos que conserven restes in situ, doncs són 

les representatives dels moments d’ús de les estructures, ja sigui com a un sòl d’ocupació, 

indrets d’emmagatzematge, nivells de cendres, restes de consum,... Aquestes darreres resulten 

particularment importants atès que la majoria d’aquestes restes foren retirades i netejades 

amb freqüència. Per aquesta raó, la datació d’aquests elements proporcionen bones mostres 

per aproximar-se al moment d’abandonament, especialment en casos com aquest on fou 

pacífic i organitzat.

Així, gràcies a la col·laboració amb el grup ARQUEOUIB i amb el Consell Insular de 

Formentera, s’han pogut plantejar un primer programa de datacions. Aquest recull un total 

de 7 mostres de fauna de les quals 4 han obtingut resultats positius i 3 no han tingut suficient 

col·lagen per portar a terme la mesura, doncs cal recordar les males condicions generals de 

preservació que presenten aquest tipus de material. Les mostres seleccionades corresponen 

majoritàriament a l’àmbit 9, tot i que també s’ha datat una de les mostres procedents de les 

campanyes dels anys 80 realitzades a l’Àmbit 7, ambdues de planta naviforme. 
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NUMERO UE MATERIAL CONTEXT

8 1.9.1.4 Fauna Nivell d’ús

5 1.9.1.3 Fauna Nivell d’ús

93 1.9.1.3 Fauna Nivell d’ús

892 1.9.4.2 Fauna Interior mur oest

617 1.9.2.4 Fauna Nivell d’ús/Inferior mur entrada

893 1.9.2.3 Fauna Nivell d’ús/Inferior mur entrada

CB86/E7/N3/68 E7/N3 Fauna Nivell d’ús

Taula 4. Taula resum de les mostres seleccionades per a datar i els seus contextos de provinença.

La seva distribució en planta és la següent:

Figura 62. Situació en planta de les mostres seleccionades per al C14 corresponents a l’Àmbit 9 de Cap de 

Barbaria II.
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Explicació dels contextos i UES de cada datació:

MAMS-22646 (fig. 63), amb número CB86/E7/N3/68, correspon a un metatars de caprí, 

procedent de la campanya de 1.986 a l’àmbit 7 i atribuïda al nivell 3. Aquest es el nivell al qual 

també s’associa la construcció de l’estructura de combustió. 

La datació, que aporta un interval de 1.741-1.621 cal ANE a 2s i de 1.692-1.636 cal ANE a 1s, 

és la datació més antiga obtinguda fins ara al jaciment que permet situar amb tota seguretat 

la presència humana a la zona amb anterioritat a l’any 1.621 cal ANE i més probablement 

anterior a 1.636 cal ANE. No obstant, el seu nivell de procedència sembla que no es 

correspondria amb un nivell pròpiament d’ús, sinó amb una preparació o pavimentació del 

terreny, en aquest sentit no podem garantir doncs que aquesta estigui relacionada amb l’ús 

del naviforme o àmbit 7, sinó amb alguna activitat anterior. De fet, el que suggereix aquesta 

datació és que la construcció de la preparació, i per extensió del àmbit 7, és necessàriament 

posterior a 1.741 cal ANE, sense poder precisar-la més per el moment.

 

Figura 63. Calibració de la datació MAMS-2264658.

58 Recordem que per a totes les calibracions s’ha emprat el programa OxCal v.4.2 i que al capítol 2 hem desenvolupat amb 
més detall algunes consideracions al respecte de la cronologia.
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MAMS-22644, amb número CBII2014/617, correspon a un molar de caprí, procedent de la 

campanya de 2014, concretament de la realització d’un sondeig al mur que tanca l’entrada a 

l’àmbit 9 i atribuïda a la UE 1.9.2.4. que es situa precisament per sota d’aquest mur. Aquest 

nivell és equivalent a la UE 1.9.1.3, interpretades ambdues com a restes del nivell d’ús de la 

primera fase, doncs han aparegut nombrosos elements in situ.

Així, la datació que es situa a l’interval 1.641-1.516 cal ANE a 2s i 1.621-1.534 cal ANE a 1s, 

permet situar la construcció i l’ús del naviforme (Fase 1, Àmbit 9) amb anterioritat a 1.516 cal 

ANE tot i que resulta més probable en l’interval assenyalat per a 1s. Per altra banda, donada la 

procedència dels nivells inferiors del mur de tancament, també ens permet situar els moments 

de reestructuració de l’estructura amb posterioritat a la data anteriorment esmentada, sense 

que es pugui precisar més pel moment. Malauradament la datació procedent del rebliment 

d’aquest mateix mur (MAMS 22645), que tal volta hauria permès acotar-ho, no va disposar 

de suficient col·lagen. 

 

Figura 64. Calibració de la datació MAMS-22644.

RICH-20967, amb número CBII2012/8, correspon a un os de caprí, procedent de la 

campanya de 2.012, concretament de les excavacions dels nivells interiors de l’àmbit 9 i 
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atribuïda a la UE 1.9.1.4. Aquest nivell és molt semblant al immediatament superior (UE 

1.9.1.3), interpretat com a nivell d’ús de la primera fase. La diferència recau principalment 

en la seva composició més pedregosa que podria suggerir que es tractés en realitat d’una 

preparació, difícil de distingir.

Així, la datació que es situa a l’interval 1.643-1.497 cal ANE a 2s i 1.611-1.530 cal ANE a 1s, 

resulta molt propera a la que hem vist anteriorment (MAMS 22644) i de fet creiem que la 

seva incorporació al registre respon a un mateix fet que alhora permet situar la construcció i 

l’inici de l’ús del naviforme (Fase 1, Àmbit 9) en aquest cas amb anterioritat a 1.497 cal ANE, 

tot i que molt més probable entre 1.611 i 1.530 cal ANE. 

 

Figura 65. Calibració de la datació RICH-20967.

MAMS-22643, amb número CBII2014/892, correspon a un os de caprí, procedent de la 

campanya de 2014, concretament de les excavacions dels nivells de rebliment del mur Oest de 

l’àmbit 9. Concretament aquesta mostra prové d’un petit receptacle delimitat per dues lloses 

identificat com a UE 1.9.17.1. que conformava una mena de canalet o estructura intermurària 

(fig. 66) que comunicava els àmbits 9 i 6 i de la que en desconeixem la seva funcionalitat 

exacta. Al seu interior s’hi van constatar un conjunt de restes de fauna en relatiu bon estat de 

conservació, motiu pel qual han estat seleccionades entre les mostres per a datar.
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Així, la datació obtinguda es situa a l’interval 1.011-901 cal ANE a 2s i 992-919 cal ANE a 1s, 

resultant relativament allunyada de les que hem vist amb anterioritat. En aquest sentit, la seva 

incorporació al registre fa referència a un moment en que tant el mur (atribuït al naviforme 

de la Fase 2), com el receptacle, estaven en ús i que els situa al segle X cal ANE. De la mateixa 

manera es tracta d’una datació que permet situar la reconstrucció del naviforme (Fase 2, 

Àmbit 9) en un moment  necessàriament anterior a 901 cal ANE i el propi abandonament 

del poblat en dates posteriors al 1.011 cal ANE, sense que ambdós fets puguin precisar-se 

més en el temps. No obstant, el moment més probable al que correspon la mostra és 992-919 

cal ANE.

Figura 66. Imatges de l’estructura 1.9.17.1, abans (1) i després d’excavar-se (2).
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Figura 67. Calibració de la datació MAMS-22643.

També s’enviaren mostres corresponents als següents contextos que no han pogut ser datades 

per falta de col·lagen.

La mostra número 893, un os de caprí, provenia de la campanya de 2014, al sondeig del mur 

de tancament d’accés, que recordem que és l’estructura més recent de les documentades en 

aquest àmbit i s’atribueix concretament de la UE 1.9.2.3. Es tracta del nivell de rebliment del 

mur i pretenia obtenir una data ante quem de la seva construcció. Fou enviada als laboratoris 

de Mannheim (MAMS).

Per altra banda, les mostres número 5 i 93, també ossos de caprí, provenien dels nivells 

interiors del àmbit 9 excavats l’any 2012, concretament de la UE 1.9.1.3, interpretada com a 

sol d’ocupació de la Fase 1. Foren enviades a Bèlgica al Institute Royale de Patrimoine Artisctic, per 

tal d’acotar cronològicament el funcionament d’aquest nivell, sense que pogueren datar-se. 

En suma, podem sintetitzar els resultats de les datacions obtingudes de la següent manera:
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N. 
INV

Codi Lab. Descripció
Edat 

Convencional Cal BP a 2σ i (1σ) C:N Context

E7N3 MAMS-22646 Os (Caprí) 3378 ± 23 1741-(1691-1636)-1621 - 1a Fase, Pre-Us

617 MAMS-22644 Os (Caprí) 3308 ± 23 1641-(1621-1534)-1516 2,2 1a Fase, Us

8 RICH-20967 Os (Caprí) 3287 ± 33 1643-(1611-1530)-1497 3,3 1a Fase, Us

892 MAMS-22643 Os (Caprí) 2802 ± 23 1011-(992-919)-901 - 2a Fase, Us

Taula 5. Taula Resum de les datacions per Carboni 14.

Disposem de 3 datacions que aporten informacions relatives al  moment que anomenem Fase 

1, i una datació atribuïble a la Fase 2, que ja hem esmentat que és una distinció principalment 

de caràcter constructiu. 

Així, aquestes datacions permeten establir els següents intervals per als següents fets, tot i que 

donat l’escàs nombre de datacions disponibles per a cadascun d’ells presenten encara uns marges 

massa amplis i resulta esperable que aquests es vegin acotats i ajustats en incorporar noves dades. 

Per aquest plantejament s’han seleccionat els intervals a 1s (CASTRO & MICÓ, 1995):

- Construcció dels naviformes (Fase 1): 1.691-1534 cal ANE: 

Aquest interval sorgeix de tenir en consideració les dades procedents de les datacions MAMS-

22646 i MAMS-22644, que estableixen un terme ante quem per a la construcció del Àmbit 7 

i un post quem per a la Fase 1 del Àmbit 9. Lògicament l’interval és encara ampli, però en tot 

cas concordant amb les dades de construcció proposades per als naviformes de la resta de 

les Balears (ca. 1.600 cal ANE). 

- Ús Fase 1: 1.621-1.530 cal ANE:

Aquest interval sorgeix de tenir en consideració les dades procedents de les datacions MAMS-

22644 i RICH-20967 ambdues relatives als nivells d’ús de la Fase 1 del Àmbit 9. Aquestes 

s’ajusten relativament bé a l’interval proposat per a la construcció d’aquestes estructures tot 

i que no coneixem dades relatives al moment en que aquesta estructura s’amortitza per a 

construir la segona fase. De manera que es probable que el límit inferior d’aquest interval no 

sigui representatiu en aquest sentit. 
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- Remodelacions: 1.621-919 cal ANE:

Aquest interval sorgeix de tenir en consideració les dades procedents de les datacions MAMS-

22644 i MAMS-22643, doncs sabem que és posterior a la Fase 1 i necessàriament anterior al 

ús de la Fase 2. En aquest sentit resulta un interval de moment massa ampli per a extreure cap 

conclusió i necessàriament haurà de mirar d’acotar-se per mitjà de noves dades.

- Ús Fase 2: 992-919 cal ANE:

Aquest interval sorgeix de tenir en consideració les dades procedents de la datació MAMS-

22643, doncs és la única que fa referència a l’ús de la Fase 2 de l’Àmbit 9. Possiblement es tracta 

d’un moment concret de l’ús d’aquesta estructura, creiem que proper al seu abandonament 

que no podem precisar en  quina mesura.  

- Abandonament: Posterior a 992 cal ANE:

Aquest interval sorgeix també de tenir en consideració les dades procedents de la datació 

MAMS-22643 que, com dèiem, fa referència a l’ús de la Fase 2 de l’Àmbit 9, el qual seguí 

en funcionament durant un període de temps que desconeixem abans de ser definitivament 

abandonat de manera planificada. Aquesta proposta de moment final, s’ajusta també a 

l’abandonament d’altres estructures naviformes a la resta de les Balears, aspectes que 

valorarem amb detall més endavant.

5.2.3. Les restes materials. 

5.2.3.1. Restes arqueozooloògiques.

Entre les restes arqueozoològiques (CUETO et al., 2012; SUREDA et al., 2013, pp. 20–22, 

2015), hi trobem diversos conjunts dels que hem de distingir entre els mamífers terrestres, la 

malacofauna marina, la ictiofauna i la avifauna.  

El conjunt de fauna recuperada al poblat que prové de gairebé tots els àmbits, però 

especialment dels 5, 7, 8, 9 i exteriors adjacents i presenta un estat de conservació molt 

deficient, fet que complica la determinació d’espècies. Aquesta mala preservació del material 

s’aprecia en la representació de las parts anatòmiques doncs gairebé la meitat de les restes 

corresponen a peces dentals, la resta, corresponen majoritàriament a diàfisis d’ossos llargs. 
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Aquests dos elements es caracteritzen per una alta densitat, fet que els converteix en les 

parts anatòmiques més resistents i explica la seva sobrerrepresentació en relació a altre parts 

anatòmiques de menor densitat (costelles, vèrtebres, epífisis).

La informació que aquest conjunt ens ha proporcionat sobre el consum i processat de la 

fauna terrestre es limitada. En base a les dents s’ha pogut determinar la presència de cabra/

ovella (majoritaris) i en menor mesura de bòvids i suids, sense poder identificar estratègies 

de processat. D’altra banda, ja des de les campanyes dels 80, s’han identificat diversos ossos 

d’au, la majoria dels quals poden correspondre a un animal similar a un anàtid (tal volta virot) 

i que també foren consumits a diversos àmbits del poblat. En aquest mateix sentit, també 

s’ha constatat la presència de restes d’ou, que podrien estar posant de manifest l’explotació 

d’aquests recursos.

Figura 68. Principals espècies de mol·luscos documentades a Cap de Barbaria II. (1) Spondylus sp. . (2) Glycymeris 

sp.; (3) C. rustica; (4) S. haemastoma; (5) S. Undulata; (6) E. spurca; (7) C. lividulum; (8) Osilinus sp.
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No obstant, l’element arqueozoològic més present al jaciment recau sobre les restes 

malacològiques, conjunt que ja supera les 3.50059 restes i que presenta una àmplia varietat 

d’espècies determinades, tant de gasteròpodes com de bivalves (fig. 68). En aquest sentit les 

restes més abundants pertanyen a Patella sp. i a Osilinus sp. (pegellides i cargols) que haurien 

estat recollides per el seu valor bromatològic del substrat rocallós de l’illa. 

Una particularitat d’aquest conjunt recau en la documentació d’espècies amb empremtes 

d’abrasió marina en superfície (Columbella rustica i Glycymeris sp.) i fins i tot epifauna en 

l’interior de les valves (fig. 69.3), fet que indica que foren recollides a les platges ja mortes. 

Aquest fet indicaria un ús de les petxines com a matèria primera (objectes d’ornament, 

desgreixant per a l’elaboració de ceràmica, etc.). Precisament, alguns altres exemplars poden 

ser atribuïbles a elements ornamentals com penjolls o collars (fig 69.2), per a l’elaboració dels 

quals s’emprava, entre altres, una espècie denominada dentalium, de la qual en coneixem varis 

exemplars, almenys un amb marques de tall (fig. 69.1).

Figura 69. Malacofauna dels exteriors del Sector 2 (1) Dentalium, (2) Malacofauna perforada com a penjoll (3).  

Valva de mol·lusc amb epifauna (poliquets i briozous) adherida al seu interior.

Finalment, també s’ha constatat la presència d’uns pocs exemplars atribuïbles a ictiofauna 

marina, tots ells procedents dels conjunts de restes de consum associades als àmbits 8 i 9, 

que posen de manifest l’explotació d’aquests recursos per part de les comunitats de Cap de 

Barbaria II. 

59  D’aquests, 340 foren recuperades a les campanyes dels anys 80 i estudiades per Ricard Marlasca (2014) i la resta 
corresponen a les campanyes desenvolupades entre els anys 2012 i 2015. 
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5.2.3.2. Materials ceràmics.

Figura 70. Principals formes representades a Cap de Barbaria II. (1 i 2), Olles globulars, Àmbit 9. (3) Vas 

globular, Àmbit 6.(4) Base plana de gran recipient, parcialment reconstruïda, Àmbit 6. (5) Bol hemiesfèric. 

Àmbit 9. (6) Recipient de grans dimensions, Àmbit 6. (7) Vas troncocònic, Àmbit 9.
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Pel que fa a les restes ceràmiques (SUREDA et al., 2013, p. 16, 2015), val a dir que aquestes 

són les més nombroses del conjunt de materials documentats al poblat, especialment entre el 

material de les campanyes antigues. Malgrat el mal estat general de preservació, els processos 

iniciats de remuntatge, han permès individualitzar alguns pocs exemplars amb perfil complet 

o semi-complets (fig. 70), que aporten valuosa informació sobre els tipus representats i les 

tasques desenvolupades en els diversos àmbits del poblat.

Una primera anàlisi general de tota la ceràmica del jaciment en permet constatar la senzillesa 

de la majoria de tipus documentats, on els vasos, bols, olles, conques i grans recipients són 

els més freqüents, poden-se presentar en formes hemiesfèriques, globulars, troncocòniques 

així com alguns exemplars carenats. No sembla que hi hagi diferències significatives a nivell 

cronològic pel que fa als tipus i formes representades, doncs la majoria de formes apareixen 

tant als àmbits més recents (p.e. Àmbit 6) com als àmbit amb nivells més antics (p. e. Àmbits 

7 i 9). L’única excepció la trobem en alguns elements molt concrets com poden ser les peces 

amb bases planes que sí poden vincular-se exclusivament als moments més avançats (Fase 2) 

doncs apareixen relacionats amb l’ús de l’Àmbit 6 (fig. 70.4).

A nivell tecnològic, l’observació macroscòpica evidencia que la totalitat de produccions foren 

realitzades a mà i foren modelades emprant argiles amb una quantitat variable de sorres, en 

general molt poc depurades. D’altra banda, s’ha pogut consignar la presència d’inclusions 

que es podrien correspondre amb l’adició de calcita a la pasta en quantitats importants, a més 

de la presència d’inclusions que podrien correspondre amb xamota així com petits fragments 

de malacofauna, que s’hauran de contrastar en futurs estudis petrològics. 

En relació als tractaments i decoracions dels objectes ceràmics, en destaca la quasi total 

absència de tractament, fet que pot guardar una certa relació amb els aspectes tafonòmics que 

intervenen sobre el jaciment, anteriorment esmentats. Pel que fa a les superfícies hi ha mostres 

que presenten un allisat de la superfície externa més o menys intens que en alguns casos no 

deixen veure les inclusions. Altres casos presenten allisats o brunyits, a ambdues superfícies. 

També s’ha documentat la possible presència d’engalbes a la superfície algunes peces. Per 

altra banda, són abundants els elements d’aprehensió on hi trobem mamellons de diferents 

tipus (circulars, cònics, ovalats) alguns dels quals presenten perforacions relacionables a nivell 

funcional amb el fet de penjar els recipients. Aquestes perforacions també les documentem 
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en altres fragments aïllats, fet que pot atribuir-se a la mateixa funció o tal volta a pràctiques 

de reparació. A nivell de decoració únicament s’han documentat alguns exemples com el 

d’algunes olles o vasos amb cordons i amb impressions digitals o ungulacions a la vora (figs. 

71.3 i 71.4), als quals cal afegir un únic exemplar d’olla amb cos globular i vora exvassada que 

presenta una decoració puntejada (fig. 71.5), amb un possible paral·lel a la Cova des Riuets 

(MARLASCA, et al., 2014, p. 29).

Figura 71. Diversos exemples de ceràmiques decorades (1) Vas amb mamelló (2) Element d’aprensió. (3-4) 

Digitacions i ungulacions a les vores. (5) Decoració puntejada. 
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En relació a les coccions cal posar de manifest la presència d’exemplars amb nombroses 

taques amb coloracions grises, roges, marrons i negres que permeten suggerir que no es tenia 

un control gaire efectiu de les mateixes. L’alternança de pastes mixtes amb reductores de 

moltes de les peces permet inferir entrades d’aire que tal volta es poden associar a coccions en 

estructures simples o eventuals, en superfície, com podrien ser les estructures de combustió 

documentades als naviformes, fet que també explicaria la presència accidental d’elements 

orgànics com les llavors i altres empremtes en alguns dels exemplars. D’aquesta manera, 

podria suggerir-se que els estris ceràmics eren elaborats en la seva totalitat en el marc dels 

àmbits naviformes.

Fent una primera valoració general, podem associar els tipus ceràmics documentats a tasques 

d’emmagatzematge, cuinat i consum d’aliments, fet que concorda amb la funció domèstica 

atribuïda als naviformes. La finalització de l’estudi morfomètric i tecnològic, així com la 

realització d’anàlisis petrogràfics de les pastes, haurien de permetre ampliar el conjunt 

d’informacions anteriors.

5.2.3.3. L’instrumental lític.

En referència als materials lítics recuperats al jaciment (SUREDA et al., 2013, p. 19, 2015), hi 

podem distingir diversos grups funcionals que han aportat informació molt útil en referència 

a les tasques que es desenvolupaven en el conjunt del poblat de Cap de Barbaria II. Aquestes 

estan majoritàriament relacionades amb el treball agrícola i processos de molta, però també 

hi identifiquem processos de treball com la producció d’eines de sílex i calcària per al seu 

ús posterior en processos agrícoles o treball de fusta, així com l’elaboració d‘elements 

ornamentals. Aquests són majoritàriament elaborats sobre matèries locals tot i que en alguns 

casos com els de les peces de sílex i la d’una plaqueta de pissarra semblarien exògenes. 

En primer lloc, entre el grup d’eines macrolítiques, hi trobem les associades a treballs de 

mòlta, el més nombrós, doncs disposa de prop d’un centenar de restes, entre elles hi trobem 

sobretot molins i mans de molí tots ells elaborats amb matèries locals (calcarenites), però 

també morters. Per altra banda, s’hi documenten nombrosos còdols de calcàries locals amb 

traces de piquetejat i superfícies actives, així com percussors o allisadors. El gruix d’aquestes 

eines es concentra a l’àmbit 5, on semblen formar part d’elements de rebuig, àmbit 2 on 
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podria haver-si concentrat un espai destinat a aquests treballs i àmbits 7, 8 i 9, tots ells 

identificats com a domèstics i en el marc dels quals també s’hi desenvoluparien les tasques de 

triturat i molta de cereals. 

Figura 72. Algunes imatges de l’instrumental lític de molta: (1) Ma de molí  (2) Mà de molí, Àmbit 9 (3) Molí, 

Àmbit 2 (4) Molí, Àmbit 9, Fase 2 (5) Molí, Àmbit 9, Fase 1 (5a) Molí, Àmbit 9, Fase 1 (5b) Detall de la superfície 

(6) Mà de morter, Àmbit 7 (7) Fragment de morter, Àmbit 7.

D’altra banda, la localització de diver sos objectes atribuïbles a la diferents estadis de 

l’elaboració d’eines, les quals es produïen sobre calcària d’origen local i sílex probablement 

forà. Entre ells hi trobem elements de percussió, nuclis (tant de calcàries com de sílex) i 

làmines emprades com a dents de falç amb el llustre i micropolit produït per l’acte de sega 

de plantes no llenyoses, molt probablement cereals (fig. 73). La majoria d’aquests artefactes 

s’han localitzat en diverses zones exteriors del poblat, fet que pot indicar una preferència per 

aquests espais alhora de realitzar aquest tipus d’activitats o rebutjar les eines.
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Figura 73. Lític-eines: (1) Sílex tabular, exterior Sector 3 (2) Làmina sílex, Exterior, Sector 2 (3) Làmina sílex, 

Exterior, Sector 1 (4) Elements calcaris tallats, selecció (5) Nucli de sílex, exterior Sector 3.

Finalment, com elements ornamentals, s’han documentat un botó sobre calcària de morfologia 

piramidal i perforació en V (fig. 74) així, com dues denes de collar també elaborades sobre 

calcària. Totes elles s’associen a la Fase 1 de l’àmbit 9. 
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Figura 74: Imatges d’artefactes lítics d’ornament (1) Botó piramidal, Àmbit 9, Fase 1. (2) Dena, Àmbit 9, Fase 1.

Com a objecte singular, a l’interior de l’àmbit 9 i associat a la Fase 2, va aparèixer una plaqueta 

d’esquist d’origen forà sense traces d’haver estat utilitzada, tot i que tal volta anava destinada 

a l’esmolament d’eines, funció eventualment atribuïda al fragment de “braçal d’arquer” 

documentat en nivells exteriors del poblat. 

Figura 75. (1) plaqueta d’esquist, Àmbit 9. (2) Fragment de “braçal d’arquer”, exteriors Àmbit 5.

Recapitulant sobre els materials lítics, cal destacar l’ampli ventall d’activitats productives en 

les quals es van fer servir aquests materials, amb els quals es produïen eines al poblat que 

després intervindrien, per exemple, en tot el procés de producció agrícola. 

A hores d’ara són diverses les matèries primeres identificades, on els diferents tipus de 

calcàries locals són majoritaris. Les escasses restes de sílex documentades i l’alt grau de 

desgast i reutilització que presenten tant les làmines com els nuclis documentats permeten 
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inferir que fora un recurs escàs al poblat i possiblement forà a les Pitiüses. Aquest fet, alhora 

justificaria que s’estassin explotant els recursos calcaris per a la talla, doncs les seves propietats 

mecàniques són òptimes en aquest sentit. 

5.2.3.4. Restes Arqueobotàniques.

Les restes arqueobotàniques, igual que la resta de matèries orgàniques, no es preserven gaire 

bé en els sols de Cap de Barbaria II. No obstant, s’han iniciat els primers estudis al respecte 

(LÓPEZ-DÓRIGA et al., 2015; SUREDA et al., 2015), i s’ha pogut constatar la presència 

d’alguns dels taxons que intervingueren en diverses pràctiques documentades al poblat, 

com per exemple el cultiu i consum de cereals o l’ús d’espècies arbòries i arbustives com a 

combustibles. De la mateixa manera que aquestes dades permeten aproximar-nos a la realitat 

paleoambiental del jaciment en el moment en que fou poblat.

Així, en primer lloc, fruit de la recuperació d’algunes macrorrestes de vegetals no llenyosos 

i de les empremtes d’algunes d’aquestes restes sobre el materials ceràmics, s’ha constatat la 

presència d’ordi (Hordeum vulgare var. nudum), en els espais de consum dels naviformes (fig. 

76). Aquest, seria un cereal domèstic introduït a l’illa possiblement per aquestes primeres 

poblacions humanes, el qual fou conreat localment i utilitzat amb fins alimentaris. D’altra 

banda, també s’ha evidenciat la probable utilització de savina (Juniperus phoenicea) per a diversos 

usos tecnològics o medicinals.

De la mateixa manera, s’ha pogut contrastar per mitjà de l’estudi de restes de midons procedents 

de diversos instruments de molta de l’àmbit 9, el cultiu i molta de cereals de blat (Triticeae), mill 

(Panicum miliaceum) i panís (Setaria Italica). Aquests dos darrers constitueixen uns cereals més 

resistents als sols àrids i amb menys necessitat d’aigua que la resta. Aquestes dades permeten 

posar de manifest el cultiu i processat d’aquestes espècies per a la Fase 1 del poblat.

En un altre sentit, les primeres dades procedents dels registres de pol·len de Cap de Barbaria 

II (fig. 77) posen de manifest l’existència de paisatge obert amb predomini de Pinus i Juniperus, i 

la presència d’arbres secundaris com Quercus ilex-coccifera i Olea-Phillyrea, i la vegetació arbustiva 

(Pistacia, Cistaceae, Erica ). Els valors alts de pastures i herbes ruderals indiquen l’existència 

de grans àrees desforestades a les rodalies tot i que aquestes no correspondrien als camps de 

cultiu. Aquest registre de pol·len de Cap de Barbaria II és consistent amb les dades de pol·len 
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de seqüències naturals analitzats a Eivissa, documentada per a la primera meitat del segon 

mil·lenni cal ANE (YLL, et al., 2009).

 

Figura 76. Empremta sobre ceràmica i motlle amb silicona d’alta resolució de Hordeum vulgare var. nudum 

(LÓPEZ-DÓRIGA et al., 2015).

Figura 77. Diagrama de pol·len en freqüències relatives (percentatges) i absència / presència (creus) en el cas de 

les mostres pobres i tàxons rars (SUREDA et al., 2015).
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Les dades antracològiques (macrorrestes llenyoses) de Cap de Barbaria II posen de manifest 

l’explotació de Juniperus, Pistacia lentiscus, Labiatae i Leguminoseae suggerint que la llenya es va 

reunir en un paisatge obert dominat per matolls xeròfils i Juniperus arbrat. A priori, Juniperus 

sp. és el taxó més recurrent en el registre, fet que sembla ser coherent amb el diagrama de 

pol·len del lloc i matisa la imatge de la vegetació actual. 

Tenint en compte els dos senyals paleobotànics, pol·len i registres antracològic, es pot suggerir 

que les formacions vegetals amb un estrat arbori dominat per Pinus es desenvoluparien a 

la regió sud de Formentera durant l’Edat de Bronze i s’intercalarien amb zones amb una 

vegetació més oberta dominada per Juniperus. 

En suma, les restes Arqueobotàniques localitzades a CBII revelen una explotació dels recursos 

arboris propers al poblat i una gestió diversificada i adaptada dels recursos cereals cultivats. 

Les restes antracològiques i pol·líniques es combinen fefaentment alhora de caracteritzar 

el medi ambient que podria composar-se principalment de pins (Pinus) i savina (Juniperus). 

D’altra banda, els cultius clàssics de blat (Triticum) i ordi (Hordeum), es veurien complementats 

amb la presència mill (Setaria Italica) i panís (Panicum).

5.3. Interpretació socioeconòmica del poblat.

Recapitulant sobre el que hem exposat anteriorment, les excavacions a Cap de Barbaria II 

constaten la presencia d’almenys nou àmbits, tres dels quals de planta naviforme, els quals 

responen a les particularitats de la gent que els va construir i habitar, de forma successiva 

entre el segles XVI i X cal ANE. A priori no hi ha elements que suggereixin una discontinuïtat 

en la seva ocupació, no obstant, hi ha diversos indicis que suggereixen la distinció de dos 

moments diferenciats pel que fa a seqüència arquitectònica del poblat i que venim anomenant 

Fase 1 i Fase 2.

Tot i que Cap de Barbaria II és un dels poblats més grans i ocupa una posició relativament central 

entre el conjunt de 21 jaciments de la zona, desconeixem si existia cap tipus d’estructuració 

política entre ells. Aquesta, d’existir, seria possiblement relativa als moments finals d’ocupació, 

doncs a la major part del poblament d’aquests indrets sembla que l’organització giraria més al 

voltant de les unitats naviformes, tal volta estructurades a partir de llaços de parentiu.
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A nivell funcional sembla evident que al conjunt del poblat s’hi portaren a terme activitats de 

caràcter econòmic, les quals pogueren organitzar-se i diferenciar-se en funció dels àmbits. Entre 

aquestes, les estructures naviformes concentrarien el conjunt de les pràctiques domèstiques, 

especialment les relatives al processat i consum d’aliments. Tot i esdevenir un conjunt d’estructures, 

perimetralment tancat, i disposar de murs certament imponents en la seva banda exterior, no 

sembla que aquest perímetre desenvolupés funcions defensives, sinó que podia esdevenir un 

element de referència i ordenació de cara a la juxtaposició de noves unitats constructives. 

Una aproximació a la construcció de les estructures i especialment a les dimensions d’alguns 

dels ortostats, posa de manifest que es requerí d’importants inversions de treball per tal 

de tallar-los i transportar-los, i per tant de la participació de bona part de la comunitat en 

un moment on aquesta seria possiblement reduïda. Aquest fet, posa de manifest com el 

conjunt d’aquestes comunitats, tot i agrupades al voltant d’unitats naviformes, establiren 

també importants lligams de cooperació.

Dels tres naviformes excavats, tots tres foren construïts inicialment de manera molt semblant, 

a partir de murs de doble parament d’ortostats verticals i rebliment interior de pedra i terra 

compactada en sec, formant estructures de planta naviforme amb tancament apuntat o de 

tendència “triangular”. Aquestes es disposaven les unes properes a les altres, en ocasions 

en posicions enfrontades com pot observar-se a Cap de Barbaria II, però també en altres 

conjunts formenterers. Cadascuna d’elles tenia al voltant dels 20 m2 i algunes de les quals 

podien subdividir-se en dues estances internes per mitjà d’un muret de compartimentació 

interior. Els alçats de les parets eren de pedra i la cobertura possiblement vegetal, que en 

alguns casos venia sostinguda per algun tronc travat en forats excavats directament sobre la 

roca. L’interior dels naviformes disposava de tot tipus d’estructures auxiliars en pedra, en 

ocasions encastades als murs, o bé construïdes a partir de lloses, que podien funcionar com 

a receptacles on guardar eines o emmagatzemar productes envasats en recipients ceràmics. 

També es documenten construccions o plataformes que podien desenvolupar tasques de 

banquetes de pedra, adossades als murs i on poder seure, depositar recipients o portar a 

terme altres activitats a una alçada més còmoda que la del sol o paviment.

Tots els naviformes disposen alhora d’una llar de foc o estructura de combustió, de dimensions 

considerables i planta aproximadament semicircular. Aquestes constituïen vertaderes 
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plataformes que en ocasions es disposen adossades als murs o bé ocupant la part central de 

l’àmbit, sempre en les proximitats de l’entrada. Aquests eren emprades amb tota seguretat per 

al processat i cuinat dels aliments però tal volta també per a la cocció dels recipients ceràmics. 

Aquest fet podria suposar que cada grup domèstic fóra relativament autònom pel que fa 

l’elaboració i producció d’aquests estris. De la mateixa manera, al voltant d’aquestes llars es 

concentraven bona part de les àrees de treball i consum dels naviformes, ben diferenciades 

de les parts més allunyades de l’entrada, més fresques i fosques, i possiblement destinades al 

descans, doncs normalment el nombre de restes que s’hi documenten és menor. En aquest 

sentit, als naviformes no resulta senzill distingir les àrees dedicades a cadascuna de les activitats 

productives doncs la majoria d’elles no estava especialitzada. De fet, les eines que s’han pogut 

localitzar posen de manifest la realització de múltiples tasques al voltant d’un mateix espai, les 

quals poden anar des del processat de cereals, el treball de pells, el processat de mol·luscos o 

l’elaboració i modelat de recipients ceràmics. Precisament aquest és el motiu que, per exemple, 

porta a la incorporació accidental d’algunes llavors de cereal als vasos ceràmics.

En conjunt, hem pogut constatar com les comunitats que poblaren Cap de Barbaria II 

subsistiren tot combinant la producció agrícola i ramadera amb l’explotació dels recursos 

marins, i aus de l’illa. Tot i que coneixem bona part dels taxons que intervindrien en 

cadascuna d’aquestes activitats, resulta complicat avaluar el pes real de cadascun d’ells en la 

dieta dels habitants formenterers. A nivell d’hipòtesi sembla que els cereals podrien jugar un 

paper important doncs tots els naviformes presenten diverses eines, destinades a la molta de 

cereals, alguns dels quals ben adaptats al medi formenterer (mills i panissos). Sobre aquesta 

base, la principal font d’aportacions proteiques recauria sobre els ramats de caprins, que 

són majoritaris, seguits dels bovins i porcins, dels quals possiblement se’n feia també un 

aprofitament dels productes secundaris (llet, pell, greix,...). La resta d’elements com els 

recursos marins i la caça d’aus serien un complement ben important i segurament sostingut 

per a les poblacions de Cap de Barbaria II (com ho ha estat gairebé sempre a Formentera). 

De la mateixa manera, cadascun d’aquests naviformes disposava dels principals tipus de 

recipients identificats al jaciment alhora de cuinar i consumir aliments com ho són les olles 

globulars, els bols i vasos. Així, tot i disposar també d’algun recipient de grans dimensions 

no sembla que la capacitat d’emmagatzematge d’aquests unitats fora gaire important en un 

primer moment.
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D’altra banda, la resta d’àmbits del poblat restaren vinculats en moltes ocasions a cadascuna de les 

unitats naviformes. Així els àmbit 1, 2 i 5-C estarien associats als naviformes 7, 8 i 9 respectivament, 

motiu pel qual cadascun d’ells presentaria un accés independent al conjunt del poblat. No obstant, 

altres espais com el 5-B, 5-A i 2, pogueren concentrar, en algun moment (possiblement Fase 2) 

treballs més especialitzats o bé de gestió col·lectiva com podia ser la producció metal·lúrgica o 

la gestió de ramats, que no s’associen necessàriament a un grup o unitat naviforme concreta. 

D’altra banda els ramats, que no serien molt extensos, pogueren alimentar-se en les zones 

properes al poblat doncs ja hem vist les dades paleobotàniques, suggereixen que les formacions 

vegetals estarien formades per estrat arbori dominat per Pinus i s’intercalarien amb zones amb una 

vegetació més oberta dominada per Juniperus, les quals serien aptes per a les pastures. 

Els únics espais que no es consideren que pogueren acollir activitats de treball són els 

àmbits 3, 4 i 6, on els dos primers possiblement representen espais auxiliars a les activitats 

desenvolupades als àmbits adjacents. No obstant l’àmbit 6 representa un espai força més 

gran i destaca especialment per la quantitat de materials ceràmics recuperats, que poden 

relacionar-se amb l’emmagatzematge de queviures. Aquest àmbit, s’associa a la Fase 2 del 

poblat i podria posar de manifest unes certes transformacions en les pràctiques econòmiques 

on el cultiu de cereals podria tenir un pes més important en aquests moments finals. En 

aquest sentit cal recordar que en els darrers moment d’ús de l’àmbit 2, també es va localitzar 

un conjunt destacat de molins que podrien estar assenyalant aquesta tendència.

Les dades de que disposem per a la distribució dels estris i altres restes com les evidencies 

de consum no permeten identificar desigualtats substancials, en termes econòmics, entre 

les diferents unitats domestiques documentades a Cap de Barbaria II, doncs totes són força 

homogènies. En general, els pocs estris documentats responen a elements senzills elaborats a 

partir de matèries primeres locals, malgrat aquestes no siguin especialment aptes com en el cas 

de la talla sobre calcàries. Aquest element resulta interessant si es compara amb els pocs estris 

sobre materials clarament exògens com els elements de talla sobre sílex, on els objectes mostren 

una explotació fins al màxim de la seva vida útil, fet que posa de manifest la poca disposició 

que tenien d’aquestes matèries així com el valor en termes econòmics que conferien a aquests 

materials. Per aquest motiu resulta plausible que els contactes de les comunitats formentereres 

amb l’exterior durant bona part de l’edat del bronze degueren ser molt puntuals, tal i com 

també ho manifesten les dades arqueometal·lúrgiques (veure Capítol 6). 
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Tot sembla indicar que els treballs desenvolupats en el marc del poblat anaven destinats a 

satisfer estrictament les necessitats bàsiques (alimentació, hàbitat, utillatge i vestimenta), les 

quals devien garantir-se amb major o menor fortuna, donades les limitacions del context 

formenterer. En aquest sentit, encara desconeixem altres indicadors com els funeraris que 

aportarien molta informació al respecte, però l’ampli nombre de restes de malacofauna (que 

implica un cert esforç per a poca recompensa en termes calòrics) pot ser manifesta d’alguns 

d’aquests episodis de dificultats. 

En suma, els grups humans de habitaren Cap de Barbaria II, subsistiren al voltant 

d’agrupacions articulades al voltant dels naviformes. Aquestes desenvoluparen una economia 

basada en l’agricultura i la ramaderia, però en la que jugaren un paper destacat tot un seguit 

d’aportacions secundàries com la pesca, la recol·lecció de mol·luscos marins o la cacera 

d’aus. Cada naviforme era relativament autosuficient a nivell productiu però el conjunt de la 

comunitat participava de treballs com la construcció d’edificis o la cura de ramats. No queda 

clara la relació entre els diferents assentaments concentrats a Es Cap de Barbaria però aquesta 

seria, a priori, harmònica i col·laborativa. Els contactes amb l’exterior serien molt escassos a 

excepció dels moments finals on esdevenen certes transformacions, especialment evidents 

en el camp de la metal·lúrgia, ja en un context pitiús, com després ampliarem. Finalment, en 

un moment posterior al segle X cal ANE, el poblat va ser abandonat de manera aparentment 

organitzada i pacífica. Coneixem encara molts pocs detalls sobre els factors que pogueren 

motivar tal acció, sembla que pogué estar relacionat amb les dinàmiques històriques a nivell 

regional balear i del conjunt de la Mediterrània Occidental, que vivien un moment cabdal per 

a la història d’Eivissa i Formentera com ho fou l’arribada dels colons fenicis. Problemàtica 

que recuperarem més endavant. 
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CAPÍTOL 6

La metal·lúrgia prehistòrica de les Pitiüses.

6.1. Introducció

En aquest apartat es recullen el conjunt d’objectes i restes de producció metal·lúrgica 

coneguts per a la prehistòria de les Pitiüses, així com tota la informació relativa als seus 

contextos d’aparició i el seu estudi arqueometal·lúrgic. 

El conjunt està format per un total de vint-i-nou peces, procedents de dotze jaciments 

arqueològics, de les quals vuit pertanyen a jaciments de l’illa d’Eivissa (fig. 78) i vint-i-una 

a Formentera (fig. 79). Val a dir, que la majoria d’aquests objectes provenen de troballes 

ocasionals, tot i que n’hi ha almenys vuit que sí provenen d’excavacions arqueològiques 

sistemàtiques amb contextos estratigràfics i cronològics ben definits.

Figura 78. Mapa d’Eivissa amb ubicació dels jaciments estudiats. 
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Figura 79. Mapa de Formentera amb ubicació dels jaciments estudiats.

Sobre tot aquest conjunt, en aquest capítol s’hi realitzen diferents tipus d’aportacions 

(historiogràfiques, descriptives, analítiques, contextuals,...) que hem organitzat en base 

als diferents jaciments representats, tot ordenant-los alfabèticament. Així, per a cadascun 

d’aquests apartats hem començat amb una breu Introducció que recull la informació relativa 

a cada jaciment i al context arqueològic d’aparició, així com un breu repàs historiogràfic. 

Tot seguit es fa una aproximació descriptiva i gràfica de cadascun dels objectes o 

elements metàl·lics del jaciment en qüestió (Descripció) i s’exposen les dades dels estudis 

arqueometal·lúrgics que s’hagin portat a terme (Arqueometal·lúrgia). Finalment es fa un 

repàs cronològic, tipològic i interpretatiu, tant de les dades analítiques com de qualsevol 

altra índole, tot fent-ne els comentaris i apreciacions particulars que calguin (Cronologia i 

interpretació). 

En línies generals, la situació del conjunt es força heterogènia doncs ens podem trobar amb 

peces que malgrat estar publicades d’antic, fa diversos anys o dècades que estan desaparegudes 

i no s’han pogut localitzar o d’altres que es suposaven localitzades i finalment no ha estat 

així. Per altra banda també s’incorporen 4 nous elements fins ara inèdits procedents de les 

excavacions a Cap de Barbaria II i es recuperen 2 peces que es consideraven desaparegudes 

des de fa més de mig segle i 2 nous objectes fruit de troballes ocasionals dels darrers anys, 

també inèdites. 
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A nivell analític tampoc s’ha pogut desenvolupar un programa del tot homogeni en la mesura 

que hi ha determinades peces que pel tipus d’estudi a realitzar, com la metal·lografia (semi-

destructiva), no s’ha pogut realitzar el mostreig. O fins i tot d’altres, com els isòtops de plom, 

que malgrat disposar de mostra, no hem tingut suficient pressupost per poder-les processar. 

No obstant, es recullen un total de 30 anàlisis XRF-ED60, 2 anàlisi d’ICP-MS, 7 metal·lografies, 

6 estudis de microduresa61 i 14 anàlisis d’isòtops de plom62. Entre les anàlisis de composició 

per XFR-ED, es combinen les dades ja existents dels estudis realitzats per Salvador Rovira 

en el marc del Proyecto Arqueometalúrgia de la Península Ibérica i les més recents realitzades en el 

marc del mateix projecte per Ignacio Montero, a les instal·lacions del Instituto de Historia 

del CCHS-CSIC, on també hem portat a terme la resta d’estudis arqueometal·lúrgics. La resta 

d’estudis com els que suposen les metal·lografies o microdureses esdevenen els primers casos 

realitzats sobre objectes arqueològics de les Pitiüses, i amb molts pocs exemples a les Illes 

Balears. Cas similar al dels isòtops de plom, que a les Pitiüses únicament s’han emprat per a la 

caracterització dels minerals de s’Argentera, i a la prehistòria balear únicament se’n coneixen 

d’alguns objectes procedents de necròpolis menorquines, als quals recentment s’hi afegeixen 

uns pocs minerals. Es per això que en cada cas s’ha mirat de comparar cada element primer 

amb les dades procedents de contextos contemporanis balears, però també amb altres de 

peninsulars doncs els primers són molt limitats.

Amb això creiem posar de manifest que malgrat no tractar-se d’un estudi del tot homogeni, 

s’ha aconseguit donar un pas ferm endavant pel que fa al coneixement de la primera 

metal·lúrgia de les societats prehistòriques pitiüses. 

60 La realització dels anàlisis al llarg del temps ha comportat l’ús de diferents equips, malgrat tots ells han emprat la 
espectrometria per fluorescència de rajos X en dispersió d’energia. A les anàlisis identificades amb un número inferior a 
PAIOOOO s’emprà l’espectròmetre KeveX mod. 7000 amb font de Am241. En les anàlisis amb sigla inferior a PA15000 
s’utilitzà el espectròmetre METOREX, també amb font de Am241. Finalment les anàlisis amb sigla superior a PA20000 han 
estat efectuades amb un espectròmetre portatil INNOV-X modelo Akpha amb tub de rajos X.

61 Per mesurar la duresa del metall s'ha emprat un microduròmetre Remet HX-1000 dels laboratoris I+D d'Arqueologia 
del CCHS-CSIC de Madrid. El procediment Vickers empra un penetrador de diamant en forma de piràmide que s'aplica 
perpendicularment a la superfície de la mostra, sota la acció d'una càrrega d’entre 200 i 500g. 

62 Les anàlisis d’isòtops de plom van ser realitzades en el Servei General de Geocronologia i Geoquímica Isotòpica 
(IBERCRON) de la Universitat del País Basc mitjançant Espectròmetre de masses amb font de plasma acollat inductivament 
d'alta resolució i multicol·lecció (MC-ICP-MS Neptune). El patró de referència emprat correspon al NBS981 i el marge 
d’error de les mesures es sempre inferior a 0,002. 
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6.2. Els jaciments i l’estudi dels materials.

6.2.1. Bosc de Can Rita (Formentera)

6.2.1.1. Introducció

El jaciment de Bosc de Can Rita, a l’illa de Formentera, fa referència a l’indret on es produí 

la troballa ocasional d’un lingot de tipus plano-convex, aparentment aïllat i sense cap altre 

element arqueològic associat. La peça continuava inèdita, fins a la seva inclusió en els catàlegs 

de materials de la tesi den Tomeu Salvà (2013, p. 109). 

Les dades relatives a aquesta troballa són gairebé inexistents, malgrat se’n té constància des 

de fa més d’una dècada. Respecte a la localització (fig. 79.1) es sap que fou localitzat a l’illa 

de Formentera, al nord de la carretera de Sant Francesc a La Mola, en els terrenys de la finca 

coneguda com Can Rita, just a la part posterior d’un servei de neteja d’automòbils i d’una 

benzinera. Aquestes són les úniques indicacions disponibles. Actualment la peça es troba 

dipositada al Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera.  

6.2.1.2. Descripció

En aquest jaciment, possiblement un dipòsit, es va trobar només un lingot plano-convex (fig. 

80), aparentment sencer, i no es disposen de més dades relatives a la posició estratigràfica 

de la troballa. La seva superfície és molt irregular a la part convexa i més regular a la plana, 

presenta nombrosos buits i concavitats, creats per les bombolles d’aire i carbons en el moment 

de la fosa. El seu perímetre té una forma gairebé circular amb un diàmetre que oscil·la entre 

els 16,02 i els 15,03 cm, mentre que el seu gruix màxim al centre es de 2,8 cm. Presenta un 

petit fragment que s’ha desprès de la part plana però que remunta perfectament. El pes total 

es de 2.153 gr. (2.139 gr. el lingot i 34 gr. el fragment).
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Figura 80. Imatges del lingot de Bosc de Can Rita. Cara convexa (Superior-Esquerra), cara plana (Superior-

dreta), vista frontal (Inferior-esquerra) i fragment desprès (Inferior-dret).

Figura 81. Dibuix del lingot de Bosc de Can Rita. (Obra de J.M. López-Garí. Arxiu MAEF).
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6.2.1.3. Arqueometal·lúrgia

L’estudi arqueomètric que hem pogut realitzar, ha combinat essencialment tres tècniques. En 

primera instància un estudi mitjançant aparell de Fluorescència de Rajos X (pXRF-ED) per 

tal d’obtenir les dades relatives a la composició química. Aquesta ha estat complementada 

per mitjà d’una anàlisi ICP-MS per tal de caracteritzar millor els elements minoritaris. I en 

darrer terme s’ha realitzat una metal·lografia mitjançant microscopi òptic per tal d’apreciar 

les característiques internes de l’estructura metàl·lica incidint en els aspectes fonamentals a 

nivell tecnològic i del seu procés productiu.

De l’anàlisi de XRF (Taula 6) se’n desprèn que la composició elemental del lingot és d’un 

coure gairebé pur (98,8%), que presenta impureses de plom i arsènic.

Anàlisi Sigla Tipus Jaciment Fe Cu As Pb

PA23629C BDR 1 Lingot planoconvex Bosc de Can Rita ND 99,8 0,04 0,13

Taula 6. Anàlisis ED-XRF del Lingot de Bosc de Can Rita, amb valors expressats en % en pes (ND= no detectat).

De l’estudi mitjançant ICP-MS se’n desprèn la representativitat de tots dos mètodes pel 

que fa als components principals. No obstant, cal destacar-ne l’augment del Fe documentat, 

que pot deure’s a qüestions de la presa de mostres amb paper de vidre, i sobretot els nivells 

anormalment elevats de Tori63 que presenta aquesta anàlisi i que poden resultar interessants 

a l’hora de valorar futurs estudis d’isòtops de plom. D’altra banda no sembla que presenti 

nivells importants de sofre64, a diferència del que s’observa en metal·lografia.

Anàlisi Mètode Sigla Tipus Jaciment Fe Cu As Pb S

PA23629C XRF BDR1 Lingot 
planoconvex

Bosc de Can 
Rita ND 99,8 0,04 0,13 ND

D15_08_3  ICP BDR1 Lingot 
planoconvex

Bosc de Can 
Rita 1,19 98,3 0,31 0,002 ND

Taula 7. Anàlisis ED-XRF i ICP-MS del Lingot de Bosc de Can Rita amb valors expressats en % en pes (ND= 

no detectat).

63 S’han detectat 37,78 ppm de Tori (Th) per 4,86 d’Urani (U).

64 Es trobaria per sota del límit de detecció de la tècnica. 
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L’estudi de la seva microestructura (fig. 83), s’ha efectuat mitjançant la realització d’una 

metal·lografia sobre un fragment de la mostra, que s’havia desprès de la zona que quedava 

coberta pel fragment de lingot (fig. 82).

Figura 82. Imatge de del lingot de Bosc de Can Rita i les zones mostrejades.

D’aquesta, se n’observa perfectament la gran porositat i la presència de vacuoles i concavitats, 

així com la formació d’estructures granulars de distintes dimensions que venen a indicar 

un refredament lent del metall de coure que es presenta com a brut de colada, es a dir, 

sense deformacions mecàniques post-fosa. Aquest fet encaixa perfectament en el model de 

producció que es pressuposa a aquest tipus de peces on la colada metàl·lica es vessaria sobre 

un motllo o sobre un simple forat al terra, sense rebre cap altre tipus de tractament més que 

deixar-lo refredar (ROVIRA & GÓMEZ RAMOS, 2003, p. 17). A més, s’hi poden constatar 

també algunes inclusions de sulfurs cuprosos (Calcosina, Cu2S) que poden observar-se en 

color gris a la figura 83 i que possiblement s’han incorporat al lingot amb la resta de mineral. 

De la mateixa manera algunes marques rogenques a les zones d’intersecció dels grans poden 

suggerir la presència de d’òxid cuprós.

A més a més, s’han realitzat les proves de microduresa que la situen en uns valors mitjans de 

69,6 HV, (Taula 8). 

Anàlisi Sigla Tipus Jaciment Núm. 
Mesures

Valor 
Màx.

Valor 
Mín. Mitjana

PA23629C BDR1 Lingot 
planoconvex

Bosc de 
Can Rita 5 78,5 52,5 69,6

Taula 8. Resultats del test de microduresa Vickers (HV) del lingot de Bosc de Can Rita.
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Figura 83. Lingot planoconvex. Coure en brut de colada. Atac amb clorur fèrric i àcid clorhídric. Observacions 

en camp clar (esquerra) i camp obscur (dreta) a x100.

Aquests valors es situen per sobre del que hauria de presentar un coure sense aliar, fos en 

brut de colada i que no presenta cap tipus de tractament mecànic (mitjana de 40-50 HV) que, 

en el cas d’haver estat treballat i recuit, podria arribar a una microduresa de 50-60 HV i de 

100-120 HV si està treballat en fred (SCOTT, 1991, p. 82). 

Aquest fet, ha estat recentment contrastat experimentalment i es relaciona la diferencia de 

coloració entre grans a una major o menor concentració d’oxigen en el metall (KIENLIN 

& PERNICKA, 2009, p. 265). Aquesta presència d’oxigen vindria originada per la presència 

d’inclusions d’òxid de tipus eutèctic (Cu+Cu2O) que augmentarien la duresa del coure. De 

fet, dos casos similars han estat també identificats a La Fonteta (RENZI, 2013, pp. 437–

438), amb cronologies molt semblants a les que podem atribuir al lingot de Bosc de Can 

Rita i precisament sobre dos lingots, un d’ells tal volta planoconvex. Aquests dos exemplars 

presenten dureses de 72,73 i 115,5 HV de mitjana, a diferència dels 80 HV de màxima que 

aconseguia el cas experimental anteriorment citat. 

6.2.1.4. Cronologia i interpretació.

En tractar-se d’una peça sense context arqueològic i sobre la qual no es disposa de cap 

tipus de datació absoluta, les apreciacions cronològiques seran de caràcter relatiu i sovint 

associades a paral·lels contextuals més que a seriacions tipològiques. 

Per al cas dels lingots planoconvexos, ja veurem que existeixen nombrosos paral·lels arreu del 

Mediterrani i també de l’Atlàntic. Però per al cas concret de l’exemplar de Bosc den Rita, cal 
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considerar-lo juntament amb els exemples quasi complets que es situen al voltant dels 2kg de 

metall en brut. Exemplars que documentem a la zona del Mediterrani occidental com els també 

formenterers de La Savina, que tractem més endavant, però també altres peninsulars com els 

de Fonte Velha, o Alcanar o bé fragments d’aquests mateixos lingots en jaciments ben datats 

com La Fonteta. De tot plegat, s’ha suggerit que el funcionament d’aquests lingots es situa 

possiblement al voltant dels segles VIII i VII arq. ANE (MONTERO-RUIZ et al., 2011). 

A l’apartat corresponent al dipòsit de La Savina, amb dos exemplars més d’aquest mateix tipus 

i dades d’isòtops de plom, ampliarem notablement aquestes informacions i els seus paral·lels. 

6.2.2. Can Marià Gallet (Formentera)

6.2.2.1. Introducció

El dipòsit de Can Marià Gallet, és un dels dipòsits clàssics i més emblemàtics de la historiografia 

balear, especialment per la rellevància dels tipus documentats així com  pel debat suscitat al 

voltant d’alguns d’ells. La troballa va ser donada a conèixer a l’àmbit científic per Jordi H. 

Fernández (1973), havent estat inclosa des d’aleshores en els principals estudis realitzats sobre 

estris metàl·lics de l’edat del bronze, tant a  l’àmbit ibèric com al balear (COSTA & BENITO, 

2000; COSTA & FERNÁNDEZ, 1992; DELIBES & FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1988; 

MONTEAGUDO, 1977; RENZI, 2010). 

Figura 84. Imatge del conjunt d’objectes metàl·lics del dipòsit de Can Marià Gallet.
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La troballa del conjunt de peces es produí a principis de la dècada dels 70, en un indret situat 

aproximadament a 1,5 km al Nord de Sant Francesc Xavier i a uns 600 m de la carretera 

que arriba a aquest poble des de la Savina (fig. 79.2). En aquest indret, el propietari de la 

finca, Josep Escandell, quan realitzava feines agrícoles va descobrir fortuïtament un conjunt 

d’objectes metàl·lics. Sembla ser que aquests aparegueren agrupats, a uns 0,40 m de fondària, 

i sobreposats els uns als altres; és a dir, amb les característiques habituals d’un dipòsit o 

amagatall intencional. 

6.2.2.2. Descripció 

El conjunt està format per vuit peces, totes elles conservades al Museu Arqueològic 

d’Eivissa i Formentera, que poden dividir-se en dos grups. El primer d’ells és el de les 

anomenades “destrals de taló”, mentre que el segon està format per quatre làmines 

gairebé rectangulars, molt primes, amb apèndixs laterals i con de fosa, que si bé a la 

bibliografia sovint apareixen denominades com a “destrals planes d’apèndixs laterals”, les 

seves característiques no permeten creure que fossin veritables eines. Per això alguns 

investigadors ja indicaren el seu possible funcionament com lingots a escala regional, 

motiu pel qual s’ha proposat la denominació de “lingots-destral” per aquest tipus de peces 

(GONZÁLEZ-PRATS, 1996; RENZI, 2010). Ambdós grups de peces eren presentats 

amb la peculiaritat que no apareixen a cap altre indret de les illes Balears (DELIBES & 

FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1988, pp. 78–90) però a hores d’ara aquesta afirmació ja 

només és vàlida per a les destrals de taló doncs  es coneix un lingot-destral a Can Pere 

Joan (Eivissa) i un altre a Torelló (Menorca). 

En el grup de les destrals de taló hi ha tres exemplars amb dues anelles laterals i una altra 

amb una sola anella, que no conserva. Totes quatre es caracteritzen per les seves fulles 

llargues, de secció poligonal al seu inici, amb vores lleugerament còncaves i convergents 

cap al taló; talls irregulars potser per desgast de l’ús; i taló relativament curt amb revores. 

La seva longitud està entre els 20,9 i els 22,6 cm, tal i com veurem amb més detall, fet que 

a simple vista permet suposar la utilització de diversos motllos per a la seva producció. Són 

les següents:
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- Nº 5.371:

Destral de taló amb una sola anella, la qual està trencada. Presenta una aparença robusta i 

compacta, caracteritzada per tenir un extrem arrodonit a l’alçada del coll, el qual acaba en una 

cua sense revores. Presenta una fulla plana de secció dodecagonal al naixement. Els flancs 

són bastant rectilinis, lleugerament oberts a mesura que s’aproximen al tall, que és molt tens. 

Les seves dimensions són 209mm de longitud; 22mm d’ample a l’extrem proximal i 54,5mm 

de corda del tall. El seu pes és de 971 g. 

Figura 85. Destral de taló de Can Marià Gallet (N. 5.371).
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Figura 86. Dibuix de la destral de taló de Can Marià Gallet (N. 5.371). (modificat de DELIBES & FERNANDEZ-

MIRANDA 1988: pag.88, figura 42.1)

- Nº 5.372:

Destral de taló amb dues anelles laterals. Presenta una aparença robusta i compacta, 

caracteritzada per tenir un coll que acaba en unes revores pronunciades i llargues. El taló és 

horitzontal i recte. Presenta una fulla plana de secció octogonal i flancs rectilinis, lleugerament 

oberts a mesura que s’aproximen al tall, que és molt tens i poc desenvolupat. Un dels extrems 

del tall es troba seccionat. Les seves dimensions són 222,5mm de longitud; 24mm d’ample a 

l’extrem proximal i 44mm de corda del tall. El seu pes és de 759 g. 
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Figura 87. Destral de taló de Can Marià Gallet (N. 5.372).

 

Figura 88. Dibuix de la destral de taló de Can Marià Gallet (N. 5.372). (modificat de DELIBES & FERNANDEZ-

MIRANDA 1988: pag.88, figura 42.2)
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- Nº 5.373:

Destral de taló amb dues anelles laterals, anàloga a l’anterior. Presenta una aparença robusta 

i compacta, caracteritzada per tenir un coll el qual acaba en unes revores pronunciades i 

llargues. El taló és horitzontal i recte. Presenta una fulla plana de secció hexagonal, més 

ampla, amb flancs rectilinis, lleugerament obert a mesura que s’aproximen al tall, que és molt 

tens i poc desenvolupat. Les seves dimensions són 226mm de longitud; 27,5mm d’ample a 

l’extrem proximal i 63mm de corda del tall. El seu pes és de 1038 g. 

Figura 89. Destral de taló de Can Marià Gallet (N. 5.373).
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Figura 90. Dibuix de la destral de taló de Can Marià Gallet (N. 5.373). (modificat de DELIBES & FERNANDEZ-

MIRANDA 1988:88 figura 42.3).

- Nº 5.374:

Destral de taló amb dues anelles laterals. Presenta una aparença robusta i compacta, 

caracteritzada per tenir un extrem arrodonit a l’alçada del coll, el qual acaba en una cua 

sense revores. Presenta una fulla plana de secció octogonal al naixement. Els flancs són 

bastant rectilinis, lleugerament divergents. Presenta un tall molt tens. Les seves dimensions 

són 229mm de longitud; 26,5mm d’ample a l’extrem proximal i 54mm de corda del tall. El 

seu pes és de 964 gr. 
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Figura 91. Destral de taló de Can Marià Gallet (N. 5.374).

Figura 92: Dibuix de la destral de taló de Can Marià Gallet (N. 5.374). (modificat de DELIBES & FERNANDEZ-

MIRANDA 1988: pàg.88 figura 42.4).
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En relació als lingots-destral, la seva factura en motlles de dues valves, que sovint no 

coincideixen, és típica de les peces en brut de colada, mancant el tractament d’acabat. Per això 

presenten nombroses rebaves i imperfeccions, així com el con de fosa, que mai és eliminat. 

La seva forma és aproximadament rectangular, amb les vores rectes o molt lleugerament 

convergents i el tall recte o molt lleument convex. Amiden entre 15,6 i 16,2 cm de longitud, 

entre 4,3 i 4,6 cm d’amplada, entre 0,25 i 0,5 cm de gruix i el seu pes està entre els 146,94 i 

els 238,88 gr. Vegem-los amb més detall:

- Nº 5.375:

Lingot-destral. De forma rectangular i amb nervadura central, presenta encara a l’extrem de 

la cua el “con de fosa” de matriu tubular. Hauria presentat dos apèndix laterals, un dels quals 

ha desaparegut. Al costat contrari a l’apèndix seccionat, s’observa com les valves del motlle 

no encaixaven bé. El tall és molt tens i la fulla molt prima. Les seves dimensions són: 157mm 

de longitud; 46mm d’amplada; 3,5mm d’espessor i 150gr. de pes. 

Figura 93. Lingot-destral de Can Marià Gallet (N. 5.375).
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Figura 94. Dibuix del Lingot-destral de Can Marià Gallet (N. 5.375). (modificat de DELIBES & FERNANDEZ-

MIRANDA 1988: pàg. 89 figura 43.1).

- Nº 5.376:

Lingot-destral. De forma rectangular i amb nervadura central, presenta encara a l’extrem de 

la cua el “con de fosa” molt deteriorat. Disposa de dos apèndix laterals i també s’observa 

com les valves del motlle no encaixaven bé. El tall és molt tens i la fulla molt prima. Les seves 

dimensions són: 162,5mm de longitud; 44mm d’amplada; 3mm de gruix i 162gr de pes. 
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Figura 95. Lingot-destral de Can Marià Gallet (N. 5.376).

 

Figura 96: Dibuix del Lingot-destral de Can Marià Gallet (N. 5.376). (modificat de DELIBES & FERNANDEZ-

MIRANDA 1988: pàg.89, figura 43.2).
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- Nº 5.377:

Lingot-destral. De forma rectangular i amb nervadura central, presenta encara a l’extrem de la 

cua el “con de fosa” tot i que més estret que les dues anteriors. Disposa de dos apèndix laterals 

que no coincideixen entre una i altra valva. Com a les anteriors, també s’observa com les valves 

del motlle no encaixaven bé. El tall és menys tens i està trencat a un dels extrems mentre que la 

fulla no és tant prima com als altres exemplars. Les seves dimensions són: 159mm de longitud; 

44mm d’amplada; 5mm de gruix. Sorprenen especialment els seus 239g de pes. 

Figura 97. Lingot-destral de Can Marià Gallet (N. 5.377).
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Figura 98. Dibuix del Lingot-destral de Can Marià Gallet (N. 5.377). (modificat de DELIBES & FERNANDEZ-

MIRANDA 1988: pàg. 89 figura 43.3).

- Nº 5.378:

Lingot-destral. De forma rectangular i amb nervadura central, presenta encara a l’extrem de 

la cua el “con de fosa”. Disposa de tres apèndix laterals que tampoc coincideixen entre una 

i altra valva. Com a les anteriors, també s’observa com les valves del motlle no encaixaven 

bé. El tall és tens i la fulla és extremadament prima. Les seves dimensions són: 156mm de 

longitud; 43mm d’amplada; 2,5mm d’espessor i 147g de pes. 
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Figura 99. Lingot-destral de Can Marià Gallet (N. 5.378).

 

Figura100. Dibuix del Lingot-destral de Can Marià Gallet (N. 5.378). (modificat de DELIBES & FERNANDEZ-

MIRANDA 1988:pàg. 89, figura 43.4).
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6.2.2.3. Arqueometal·lúrgia

L’estudi arqueomètric que hem pogut realitzar sobre aquest conjunt ha combinat essencialment 

dues tècniques. En primera instància un estudi mitjançant aparell de Fluorescència de Rajos 

X (XRF) per tal d’obtenir les dades relatives a la composició química. I en segon terme s’ha 

realitzat un estudi dels isòtops de plom per tal d’obtenir informació sobre els indrets de 

procedència del metall emprat en la producció d’aquests objectes.

De l’anàlisi de XRF (Taula 9) se’n desprèn que la composició elemental del dipòsit es força 

complexa a nivell analític doncs els conjunts tipològics d’objectes no resulten homogenis entre si. 

En primer terme, sorprèn que de les quatre destrals de taló, tres d’elles (les de dues anelles) 

es composin fonamentalment de coure, (amb valors entre el 96 i 99%). No obstant, la 

quarta destral, la que disposa d’una sola anella, presenta un aliatge amb estany (bronze), més 

característic d’aquests tipus de destrals. Per altra banda cal destacar també la presència de 

lleugeres quantitats de plom, al voltant del 2%, en dues de les destrals, fet que també es força 

habitual entre altres exemplars d’aquest mateix tipus a nivell peninsular.

Per altra banda, sobre els lingots-destral, hi ha tres exemplars que corresponen a coures 

gairebé purs (al voltant del 99%), mentre que el quart (5.376) correspon a un aliatge ternari 

(Cu+Sn+Pb). La resta d’elements detectats no semblen correspondre a elements aliats, tot 

i que comparteixen la presència d’antimoni, plata i níquel. La composició heterogènia, pot 

posar de manifest que algunes d’aquestes produccions s’obtindrien amb metalls de diverses 

fases de la cadena metal·lúrgica. 

Anàlisi Sigla Tipus Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb

AA 1350 5.371 Destral taló 1 anella 0,07 0,15 92,5 ND ND 0,02 5,99 ND 0,98

AA 1353 5.372 Destral taló 2 anelles 0,19 0,07 96,3 0,1 ND 0,01 0,05 0,02 2,87

AA 1352 5.373 Destral taló 2 anelles 0,19 ND 98,9 ND ND 0,02 ND 0,01 0,13

AA 1351 5.374 Destral taló 2 anelles 0,13 0,04 96,5 ND 0,13 0,01 0,04 0,02 2,32

AA 1349 5.375 Lingot-destral 0,16 0,03 99,4 0,12 ND 0,02 0,04 0,01 0,11

AA 1348 5.376 Lingot-destral 0,38 0,09 76,5 ND ND 0,07 14,9 0,14 7,02

AA 1346 5.377 Lingot-destral 0,18 0,02 98,7 ND ND 0,06 0,64 0,09 0,08

AA 1347 5.378 Lingot-destral 0,17 0,04 99,5 ND ND 0,02 0,01 0,04 ND

Taula 9. Anàlisis ED-XRF de Can Mariano Gallet amb valors expressats en % en pes (ND= no detectat).
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En relació a les dades procedents de les anàlisis d’isòtops de plom (Taula 10), els resultats 

són les següents:

Sigla Descripció 206Pb/204Pb 207Pb/204Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 207Pb/206Pb

5371 Destral de taló i anella 18,4326 15,6686 38,5549 2,09167 0,85005

5372 Destral de taló i 2 anelles 18,2698 15,6398 38,4369 2,10385 0,85605

5373 Destral de taló i 2 anelles 18,4671 15,6953 38,6304 2,09185 0,84991

5374 Destral de taló i 2 anelles 18,2477 15,6344 38,4111 2,10499 0,85679

5375 Lingot-destral 18,5734 15,7055 38,6992 2,08358 0,84559

5376 Lingot-destral 18,7085 15,6869 39,0015 2,08469 0,83849

5377 Lingot-destral 18,4462 15,6736 38,5858 2,09180 0,84969

5378 Lingot-destral 18,5380 15,6853 38,6582 2,08535 0,84611

Taula 10: Dades d’isòtops de plom de les peces de Can Marià Gallet.

En primer lloc, s’ha procedit a avaluar les dades relatives al propi dipòsit, per a posteriorment 

mirar d’establir relacions amb altres peces i mineralitzacions conegudes. Així, representades 

en els gràfics bivariables de les composicions isotòpiques (fig. 101), mostren en primera 

instància una diferenciació clara pel que fa als tipus de peces, lingots-destral i destrals de 

taló, que alhora no semblen tenir relació tampoc entre peces del mateix tipus. També s’ha 

de posar de manifest que possiblement un dels lingot-destral (5.376) veu distorsionada la 

seva lectura degut a seu alt contingut en plom (7,02%), motiu pel qual apareix molt desplaçat 

dels valors de la resta de peces. Els únics objectes que apareixen relacionats entre sí a tots 

els ràtios isotòpiques són, d’una banda, dues de les destrals de taló i dues anelles (5.372 i 

5.374) i, d’altra banda, la destral de taló i una anella (5.371) amb el un dels lingots-destral 

(5.377). Aquests dos grups de peces possiblement tingueren mineralitzacions d’origen en 

comú respectivament, les quals alhora esdevenen diferents de les mineralitzacions de l’altre 

grup i la resta de peces del dipòsit.
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Figura 101. Ràtios d’isòtops de plom del dipòsit de Can Marià Gallet. Tipus i grups d’objectes relacionats. El 

marge d’error analític de les mesures es inferior a les dimensions dels símbols.
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De la seva comparació amb altres peces estudiades per a les Balears (fig. 102) o altres peces 

de la mateixa tipologia de les quals es disposen dades d’isòtops de plom se’n desprenen dades 

interessants. Entre les Balears hi situem els exemplars menorquins de Es Càrritx, Es Mussol 

i Forat de Ses Aritges (STOS-GALE, 1999), els únics analitzats fins ara, i que corresponen a 

bronzes binaris (alguns amb proporcions de plom que excedeixen el 4%), amb l’excepció de 

la dena bicònica de plom d’Es Forat de Ses Aritges. També hi hem inclòs les dades procedents 

de les peces de La Savina i Cap de Barbaria II, tractades en profunditat més endavant. D’altra 

banda existeixen dades d’alguns exemplars de destrals de taló peninsulars com els de Baza i 

Totana, molt similars als formenterers i alguns elements de coure de La Fonteta, similars als 

lingots-destrals, amb els quals hem cregut oportú comparar-los i que són els següents. 

Jaciment Objecte Inventari 208/206 207/206 206/204 207/204 208/204

Fonteta Agulla fíbula F15006 2,097074 0,8534567 18,34912 15,66018 38,47947

Fonteta Agulla fíbula F25023 2,092044 0,8487115 18,44901 15,65789 38,59614

Fonteta Nansa (frag.) F25065 2,105066 0,8570839 18,22731 15,62233 38,36969

Fonteta Barreta F31227 2,094648 0,8513184 18,3807 15,64782 38,50109

Fonteta Lingot Cu F31243 2,108503 0,8645074 17,96962 15,53487 37,889

Fonteta Braçalet F41847 2,103685 0,856326 18,25894 15,6356 38,41105

Fonteta Barra F55048 2,102143 0,855369 18,29949 15,65282 38,46814

Totana Destral de Taló 1973/62/127 2,10079 0,85435 18,3476 15,6752 38,5444

Baza Destral de Taló  Baza 2,098414 0,8540187 18,29972 15,6283 38,40039

Taula 10b: Dades d’isòtops de plom de les peces de Baza, Totana i Fonteta emprades en la comparació.

D’aquesta vista comparada (fig. 102), a primera vista es constata la diferència notable entre 

les composicions dels diferents dipòsits/jaciments representats on no hi ha cap configuració 

que resulti homogènia i les úniques relacions constatables responen a casos puntuals entre 

peces de diferents dipòsits o jaciments. Aquest fet permet ja establir que possiblement les 

dinàmiques pròpies pel que fa a l’arribada de minerals de coure a les Balears varien entre els 

darrers segles del II mil·lenni cal ANE (Es Càrritx, Mussol, Forat, Cap de Barbaria II) i les 

pròpies dels primers segles del I mil·lenni a la qual correspon Can Marià Gallet juntament 

amb La Savina, La Fonteta i les destrals peninsulars.
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Així, analitzant la composició del gràfic se’n desprèn una concentració de peces, aparentment 

ben agrupades, que poden respondre a un grup relacionat isotòpicament, entre les quals hi 

trobaríem dues de les destrals de taló Can Marià Gallet amb diverses peces de Es Càrritx, Es 

Mussol, Forat de Ses Aritges, destrals peninsulars, La Savina i Cap de Barbaria II. Tot i que 

si s’observa detingudament a la resta de ràtios isotòpics (fig. 102) es pot descartar la relació 

d’algunes d’aquestes peces inicialment considerades. De fet, sembla que esdevenen fins a 

quatre grups mineralògics diferenciats, que poden correspondre amb alguns dels grups ja 

identificats per als estudis de les peces menorquines (STOS-GALE, 1999, p. 646). En aquest, 

les destrals de Can Marià Gallet s’agrupen amb el lingot planoconvex de La Savina (1493)  i 

dues peces d’Es Càrritx, corresponents a un braçalet de cinta (X1M-61) i un braçalet lenticular 

(X1M-16), a més d’un fragment de nansa (F25065) i braçalet de La Fonteta (F41847) el qual 

resulta pràcticament idèntic isotòpicament a la destral de taló i dues anelles (5.372) de Can 

Gallet. Per altra banda, el segon conjunt agrupat de Can Marià Gallet, format per la destral 

de taló i una anella (5371) i el lingot-destral (5377), s’agrupen, amb reserves, amb la destral 

plana de La Savina (1492) i la gota de fosa (E2N2) de Cap de Barbaria II. Pel que fa als altres 

dos lingots-destrals (5375 i 5378) no semblen establir relacions consistents amb cap de les 

peces analitzades fins ara.
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Figura 102. Ràtios d’isòtops de plom del dipòsit de Can Marià Gallet i altres objectes de les Balears i la Península. 

El marge d’error analític de les mesures es inferior a les dimensions dels símbols.

Finalment passem a comparar les dades procedents del dipòsit de Can Marià Gallet amb les 

possibles mineralitzacions d’origen, tant de les Balears, com de la Península Ibèrica i altres 

regions del Mediterrani, com per exemple l’illa de Sardenya o el sud de França. En aquest 

sentit s’han valorat les dades relatives a les mineralitzacions conegudes de Linares, Pedroches, 

Gador, Vall d’Alcúdia (SANTOS ZALDUEGUI et al., 2004), Faja Pirítica, Ossa Morena 

(HUNT-ORTIZ, 2003), Menorca (HUNT, et al. 2013), sud de França (LE GUEN, et al. 1991) 

i Sardenya (BENGEMANN, et al.  2001; STOS-GALE, et al.  1995; VALERA, et al., 2005). 

De totes elles les que millor s’ajusten per a unes peces o altres són les de Linares i algunes de 

les mineralitzacions de Sardenya i el sud de França (fig. 103). 
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Figura 103. Confrontació de les dades d’isòtops de plom de Can Marià Gallet amb diverses mineralitzacions 

del Mediterrani Occidental. El marge d’error analític de les mesures es inferior a les dimensions dels símbols.

En primera instància, el cas de les dues destrals de dos anelles (5.372 i 5.374), que ja hem 

vist com es relacionaven, es situen dins de l’àrea isotòpica de les mineralitzacions de Linares, 

distingint-se perfectament de la resta d’àrees susceptibles de solapament en els camps 

isotòpics, com per exemple la sarda (fig. 104).

Figura 104. Confrontació de les dades d’isòtops de plom de Can Marià Gallet amb les mineralitzacions del 

Linares i Sardenya.
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En segon lloc, el grup format per la destral d’una anella i el lingot-destral (5.371 i 5.377), que 

hem vist que compartien grup isotòpic, no sembla que s’ajustin de manera consistent a cap 

dels camps isotòpics de les mineralitzacions conegudes. No obstant això, es situen en un àrea 

de solapament de diverses mineralitzacions com les del sud de França o Sardenya, les quals 

serien les més probables, a falta de més dades que permetin acotar millor els seus respectius 

camps isotòpics. De la mateixa manera, s’ha pogut constatar com aquestes peces formentereres 

s’allunyen notablement de mineralitzacions com les menorquines d’Illa den Colom i altres com 

l’Alcúdia, Linares o Ossa Morena. Situació que també resulta extrapolable a la resta de lingots-

destrals (5.375 i 5.376) i la destral de taló (5.373), tot excloent l’exemplar plomat.

6.2.2.4. Cronologia i Interpretació

6.2.2.4.1. Les destrals de taló

En relació a les destrals de taló, actualment s’accepta que aquestes sorgeixen a l’Europa 

Atlàntica, desenvolupant successivament varietats sense, amb una, o amb dues anelles. Bona 

part dels estudis sobre aquests materials són de tall tipològic, destacant l’extens treball de L. 

Monteagudo (1977). Posteriorment, diversos autors han estudiat noves troballes (COFFYN, 

1985) o matisat les classificacions prèvies ja des d’una perspectiva més regional (DELIBES et 

al. 1999). Els primers exemplars, es documenten ja al Bronze Antic, i desenvoluparien durant 

el Bronze Mitjà arreu d’Europa, allargant-se el seu us fins el Bronze Final. Malgrat tot, en 

línies generals, seguim sense disposar de reculls actualitzats o d’una informació suficientment 

detallada i sobretot contextualitzada d’aquests tipus d’objectes. 

Pel que fa als exemplars documentats al dipòsit de Can Marià Gallet, val a dir en primera instància 

que el tipus de dues anelles sembla correspondre a un tipus de caràcter peninsular, donada 

la elevada concentració d’exemplars d’aquests tipus a la Península Ibèrica i la seva escassa 

presència fora d’aquesta àrea nuclear. Entre els principals paral·lels tipològics d’aquestes peces 

formentereres hi trobem algunes semblances amb exemplars del tipus anomenat “Bragança” 

(taló llarg i rectangular i coll poc profund), tot i que la semblança més evident és amb les 

peces que formen l’anomenat tipus “Galera” (DELIBES & FERNÁNDEZ-MIRANDA, 

1988, p. 153; MONTEAGUDO, 1977, p. 161), és a dir, amb taló recte i dues anelles i que 

per la seva tipologia, podrien datar-se en els segles IX-VIII arq ANE. Els seus paral·lels més 
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estrets es troben en els exemplars de Galera (Granada), Totana (Múrcia), Caniles i  Baza. Pel 

que fa a l’exemplar formenterer d’una sola anella (N. 5.371), el cert és que presenta moltes 

similituds amb les altres destrals del dipòsit, i alguns autors situen els seus paral·lels tipològics 

més directes a la zona portuguesa, tot i que també en algun exemplar de la Meseta com els 

de Fuente Sabiñán (Guadalajara), o el de Meco (Madrid). No obstant, a nivell mediterrani, 

algun dels exemplars de Can Gallet troben un paral·lel molt pròxim en alguna peça trobada al 

jaciment de Foraxi Nioi (Sardenya) (COSTA & BENITO, 2000), també amb la gola atrofiada 

i la fulla de secció octogonal, molt similar tanmateix a l’exemplar murcià de Totana. Aquest 

fet, cal posar-lo en relació amb la presència de peces de tipus atlàntics al Mediterrani central, 

on els exemplars de destrals de taló es documenten a Sardenya (Monte Sa Idda i Monte 

Arrubiu), Sicília (Castelluccio i Siracusa) i la costa centreoccidental de la península italiana 

(Tolfa) (LO SCHIAVO, 2008). 

A nivell tecnològic per les seves dimensions, sembla evident que les destrals de taló de Can 

Marià Gallet corresponen a elements realitzats sobre diferents motllos, tots possiblement de 

dues valves i sense canals de desgasament, tal i com queda palesa en la simple observació 

d’algunes de les superfícies, doncs presenten nombroses bombolles fruit del mal encaix de la 

colada metàl·lica amb el motllo. Aquestes són també representatives de l’absència de treballs 

post fosa, (a l’espera de poder-se contrastar per via metal·logràfica) doncs aparentment no 

s’invertí temps en el depurat de la peça. Es per aquests motius que se n’ha suggerit també el 

seu ús com a “lingot” (per exemple COSTA & FERNÁNDEZ 1992; SALVÀ 2013).

A nivell de composició veiem com s’allunyen de les més habituals de les destrals de taló, tant 

de la zona del quadrant Nord-oest peninsular i zona càntabra, on predominen els aliatges 

binaris (Cu-Sn) o ternaris (Cu-Sn-Pb), (ROVIRA, et al.  1997), com d’altres exemplars de la 

Meseta, com el dipòsit las Lunas (URBINA & GARCÍA-VUELTA, 2010) que presenten 

aliatges binaris (Cu-Sn) força més rics (entre un 9 i 15% d’Sn). La única destral aliada és la 

d’una anella, que presenta nivells molt baixos d’estany, similars als que presentaria també 

l’exemplar esmentat de Totana. Pel que fa a les altres tres destrals, són exclusivament de coure 

amb presència d’un poc de plom, fet que resulta estrany entre la metal·lúrgia pròpia del Bronze 

Final o del primer Ferro amb la que venim comparant el conjunt de Can Marià Gallet. De 

fet la presència dels aliatges de coure i plom està documentada, encara que excepcionalment, 

en alguns llocs de la costa llevantina, i sota influència fenícia, on s’observa una tendència 
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a la disminució dels nivells de Sn i una presència significativa de Cu (MONTERO-RUIZ, 

2008, p. 500). A tall d’exemple serveixen els nombrosos objectes de coure sense aliar (cisell, 

punxons, corretja, brida i punta de fletxa) de Llano de la Espesura (Almeria), els del poblat 

fenici de la Fonteta (Alacant) o Morro de Mezquitilla (Màlaga) a més d’un exemplar de cisell 

de composició molt similar a les destrals formentereres del jaciment de Argemela (Fundâo, 

Portugal) (VILAÇA , et al., 2011, p. 445). De tractar-se d’un mateix fenomen, les destrals 

formentereres serien els objectes de més envergadura amb aquestes característiques, que tal 

volta cal posar en relació amb l’auge dels lingots de Cu a la zona.

Aquesta hipòtesi de treball presenta nous arguments a partir de l’estudi d’isòtops de plom, que 

permet situar el mineral d’elaboració de dues d’aquestes destrals a la zona minera de Linares. 

Aquests minerals, més enllà de les semblances en la composició ja esmentades, també han 

estat documentats a nivell isotòpic en diverses de les peces estudiades per al poblat indígena 

d’El Calvari, (El Molar, Tarragona) en el marc del comerç fenici dels segles VIII-VI arq. 

ANE (MONTERO-RUIZ et al., 2012). Aquest fet posa de manifest l’existència de tota una 

xarxa de circulació de metall (tant de coure com de plom), almenys en forma lingots, però 

potser també com a objectes, sobre la que profunditzarem posteriorment.

6.2.2.4.2. Lingots-destral

Fent un breu repàs historiogràfic a l’estudi dels “lingots-destral”, ja Siret en posà en dubte 

el seu caràcter de destrals i les denominà genèricament “barres de coure” (SIRET, 1913). 

Les seves característiques físiques feren pensar a alguns autors que es tractava de peces 

metàl·liques amb possible valor monetari (J H FERNÁNDEZ, 1973, p. 179) fins al punt 

d’anomenar-les “destrals-moneda” (RAMOS, 1974). Aquesta proposta no tingué una 

acceptació acadèmica immediata ja que investigacions posteriors les consideraren encara 

destrals planes (COFFYN, 1985; MONTEAGUDO, 1977). Anys més tard, seria González 

Prats (1985, pp. 97–98) qui, en l’estudi monogràfic que dedica a aquestes peces, no dubtà ja 

en considerar-les vertaders lingots de fabricació indígena, en Cu, bronze o Pb, datables entre 

els segles VIII i VI arq. ANE i destinades al comerç fenici, dirigit segurament des de l’Eivissa 

arcaica, tal i com suggeriria la troballa d’aquest dipòsit de can Marià Gallet a Formentera. 

Recentment, la localització de diversos fragments de motlles d’aquestes peces al jaciment 

alacantí de La Fonteta motivà el darrer treball del que han estat objecte (RENZI, 2010), 

sobre el qual fonamentem bona part del nostre estudi.



215

Així, en primer lloc, cal destacar que es tracta d’un tipus d’element metàl·lic molt localitzat 

geogràficament, doncs només està documentat a diversos jaciments alacantins i uns pocs 

exemplars a Eivissa (1), Formentera (4) i Menorca (1). De tots ells, la majoria dels exemplars 

complets procedeixen del dipòsit de La Alcúdia (Elx, Alacant) on s’esmenten una cinquantena 

de peces, però se’n conserven 17 (MONTEAGUDO, 1977, p. 145). La resta de peces senceres 

són els quatre exemplars de Can Mariano Gallet, dos peces del Museu de Novelda (Alacant), de 

possible procedència a la necròpolis de El Tabaià i un exemplar de Can Pere Joan (Eivissa) que 

també s’inclou en aquest capítol. Per altra banda es coneix un possible fragment de La Fonteta 

del Sarso (Crevillent), a més dels diversos fragments de la Peña Negra (GONZÁLEZ PRATS, 

1996) i l’exemplar també fragmentat de Torelló (Menorca) (PLANTALAMOR, 1991).

A nivell tecnològic, es tracta de fines plaques rectangulars de metall amb el conus de fosa marcat 

i amb petites protuberàncies o apèndixs al costat. Ja hem vist com la seva longitud pot arribar als 

170 mm i tenen al voltant de 40mm d’ample i 3-4mm de gruix i el seu pes es situa entre els 145 

i els 240gr. L’acabat de les peces és molt bast, les seves superfícies no estan polides ni depurades 

i sovint s’hi s’aprecia la presència de rebaves que semblen confirmar l’ús de motllos de valves 

asimètriques. La presència de les revores o apèndixs laterals, que no tots els exemplars presenten, 

en opinió de González-Prats (1985, p. 98), podria correspondre a elements d’acollament de les 

valves del motlle per tal de proporcionar un millor ancoratge de les matrius.

En aquest mateix sentit resulta molt esclaridor l’estudi al voltant dels motlles per a la 

producció d’aquestes peces localitzats a La Fonteta (RENZI, 2013), on la majoria dels 

16 fragments identificats corresponen al tipus univalve que s’obtenia rebaixant la matriu 

en la valva, generalment constituïda per un bloc quadrangular de pedra sorrenca amb els 

costats grollerament treballats. El seu gruix varia significativament, sense estandardització de 

dimensions ni forma. No hi ha canals de desgasat, fet que es resolia amb les ja esmentades 

valves asimètriques. La pedra sorrenca, a més d’abundant, presenta unes molt bones qualitats 

i propietats de resistència tèrmica. Per altra banda, també es coneix el motllo de Torelló 

(Menorca), associat a un fragment d’aquest tipus de peces (fig. 105), ambdues restes, segons 

l’excavador, es trobaven sota el nivell de fundació d’un mur exterior del talaiot i amb materials 

ceràmics possiblement de finals del II i inicis del I mil·lenni (PLANTALAMOR, 1991, 1976). 

Per tant, aquesta peça menorquina podria ser lleugerament anterior a les de Formentera i a 

les de la Fonteta.
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Figura 105. Motlles de Lingots-destral. (1) Torelló (PLANTALAMOR, 1991). (2) Fragment F21113 de La 

Fonteta (RENZI, 2010).

Val a dir que els valors de composició  de les peces formentereres,  igual que passava amb 

les destrals de taló, no resulten homogenis. Com hem vist anteriorment, hi han tres peces 

de coure sense aliar i una que és un bronze plomat. Aquest fet resulta coherent amb les 

composicions de que es disposen per a la resta d’exemplars coneguts d’aquest mateix tipus 

on s’hi troben coures i ploms purs, així com aliatges binaris de coures plomats i bronzes, o 

bé aliatges ternaris de bronzes plomats. 

De l’estudi realitzat per Martina Renzi (2010), que recull el conjunt d’aquestes peces, se n’han 

distingit dues agrupacions diferents en base a les seves dimensions i composicions.

- Grup 1: Valors superiors a 3mm de gruix i amplada entre 38 i 40mm. Inclou la majoria 

de peces de l’Alcudia, 3 de les de Formentera i les dos de El Tabaià. Principalment 

composades de Cu, sense Sn, a excepció de bronzes plomats.

- Grup 2: Gruixos inferiors a 2,5mm i amplades entre 25 i 43mm. Es compon de les peces 

de Peña Negra, Fonteta del Sarso, La Fonteta i les dels motlles de La Fonteta, a més 

de 2 peces de La Alcudia i 1 de Formentera. Major variació en les composicions que el 

Grup 1. Amb tendències oposades entre Peña Negra i La Alcudia. També a aquest grups 

creiem que pertanyen les peces recentment identificades de Torelló i Can Pere Joan. 

En aquest mateix sentit, l’estudi d’isòtops de plom d’aquestes quatre peces resulta poc 

esclaridor en el sentit que una de les peces es veu desplaçada pels seus alts continguts en 

plom i les altres tres són difícils d’associar a un camp isotòpic concret. No obstant, sí que s’ha 

pogut definir com un d’aquests lingots-destrals (5.374) s’associa isotòpicament a la destral 
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d’una sola anella (5.371), tot compartint possiblement mineralització d’origen. Aquesta 

problemàtica pot estar directament relacionada amb el procés de formació d’alguns d’aquests 

lingots que hem vist que possiblement acumulen restes procedents de diferents estadis del 

procés productiu, tot ocasionant una possible barreja de camps isotòpics.

6.2.2.5. Síntesi. 

Recollint alguns dels comentaris anteriors, es posa de manifest el caràcter tardà del conjunt 

de peces del dipòsit de Can Marià Gallet, així com els estrets vincles que sembla tenir amb 

determinades produccions característiques del sud-est peninsular.

El fet que el metall de quasi totes les peces del dipòsit sigui un coure gairebé pur reforça 

l’argument de l’ús d’aquests estris com a lingots per als intercanvis, especialment dels lingots-

destral, que serien emprats per fondre i produir nous objectes i possiblement aliats amb altres 

metalls (principalment Sn i Pb). D’aquesta manera la presència del dipòsit a Formentera 

podria posar-se en relació amb els moments finals del poblament indígena a l’illa, ben 

contrastats al segle X-IX cal ANE, com hem vist al capítol 5, i que possiblement estarien ja 

en contacte amb els primers colons fenicis a l’illa d’Eivissa.

En aquest sentit, la presència de peces massisses de coure pur, i l’aparició del conjunt de 

lingots-destral són dos fets que arqueològicament estan ben contrastats en diverses zones 

d’Alacant, com la fase II de Penya Negra o Fase arcaica de La Fonteta, al voltant dels 

segles VIII i VII arq ANE65, fent-les contemporànies de la presència fenícia a la regió. Les 

particularitats dels estudis de composició i d’isòtops de plom reforcen els vincles d’aquest 

conjunt amb els jaciments anteriorment esmentats, doncs ja s’ha posat de manifest en indrets 

més llunyans com el comerç fenici portà coure de Linares al nord-est peninsular (poblat del 

Calvari del Molar, necròpolis emporitana de Vilanera, entre altres). Comerç que, donat el seu 

component marítim, reservaria un paper important als indrets costaners com La Fonteta o 

sa Caleta.

65 Cal tenir present que aquestes són dades procedents de cronologies relatives a partir de seriacions tipològiques de 
ceràmiques, generalment fenícies, doncs el carboni 14 calibrat presenta uns nivells molt elevats d’incertesa durant el primer 
quart del I mil·lenni cal ANE. En alguns casos la contrastació entre cronologies relatives i radiocarbòniques ha comportat 
un desfasament de diversos segles d’antiguitat de les segones envers les primeres. 
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6.2.3. Can Pere Joan (Eivissa)

6.2.3.1. Introducció

El jaciment de Can Pere Joan, està situat uns 3km al Nord de la ciutat d’Eivissa, concretament 

a un dels horts de les proximitats del torrent de ses Dones (Santa Eulària des Riu). En aquest 

indret, a començaments de la dècada dels noranta, es recuperaren un lingot-destral i mitja 

destral plana, aparentment formant dipòsit (fig. 78.1).

Aquestes dues peces varen ser donades a conèixer poc temps després (COSTA & 

FERNÁNDEZ, 1992, p. 322) i uns anys més tard es varen presentar els resultats de l’anàlisi de 

composició en el marc d’una publicació més extensa (COSTA & BENITO, 2000, p. 237). Des 

d’aleshores aquestes han estat incloses en altres treballs i recopilacions successives (COSTA & 

GUERRERO, 2002; SALVÀ, 2013) malgrat no se n’havia realitzat un estudi en profunditat. 

Figura 106. Imatge de les dues peces que formen el dipòsit de Can Pere Joan (Eivissa).

6.2.3.2. Descripció 

El conjunt de Can Pere Joan està format per dues peces, totes elles conservades al Museu 

Arqueològic d’Eivissa i Formentera. La primera d’elles forma part del grup de les anteriorment 

anomenades “destrals planes d’apèndixs laterals”, molt similars a les ja vistes per al dipòsit de 
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Can Marià Gallet i que ara coneixem com “lingots-destral” (RENZI, 2010), mentre que l’altre 

correspon, possiblement, a la part inferior d’una destral plana que apareix fragmentada.

- Nº  5.118 

El lingot-destral, aparentment complet, presenta una forma trapezoïdal allargada, amb restes 

del con de fosa, vores rectilínies convergents cap al taló i dos petits apèndixs laterals en forma 

de mugró, gairebé triangulars. Està realitzat amb motlle de dues valves, que presenten arestes 

i rebaves de fosa pròpies del seu mal ajustament. El seu gruix és superior a les vores que al 

centre de les cares. Amida 15 cm de longitud, 5,1 d’amplada al tall, 1,2 cm de gruix al con de 

fosa i 0,4 al centre de la fulla. El seu pes és de 147,22 gr. 

Figura 107. Lingot-destral de Can Pere Joan (N. 5.118).
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Figura 108. Dibuix del Lingot-destral de Can Pere Joan (N. 5.118). (Dibuix de J.M. López-Garí. Arxiu MAEF).

- Nº 5.119:

Aquesta peça considerem que és un fragment de fulla d’una destral, que conserva prop de 

la meitat inferior de la peça. L’observació del desgast a la fractura no permet diferenciar si 

es tracta d’una fractura intencional o no. La forma és trapezoïdal molt allargada, amb vores 

quasi rectes, molt lleugerament còncaves, amb un tall rectilini. Sembla que està feta amb 

motlle de dues valves, presentant arestes agudes i rebaves de fosa als costats. La seva longitud 

conservada és de 10,8 cm, 5,5 cm d’amplada al tall i 0,7 cm de gruix màxim. (5,50 per 0,45 al 

cordó, 3,10 per 0,80 a la meitat). El seu pes és de 209,70 gr.
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Figura 109. Fragment de destral de Can Pere Joan (N. 5.119).

Figura 110. Dibuix del fragment de destral de Can Pere Joan (N. 5.119). (Dibuix de J.M. López-Garí. Arxiu MAEF).
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6.2.3.3. Arqueometal·lúrgia.

L’estudi arqueomètric que s’ha realitzat sobre aquest conjunt ha consistit en l’anàlisi mitjançant 

aparell de Fluorescència de Rajos X (XRF-ED) per tal d’obtenir les dades relatives a la 

composició química. Se’n desprèn que la composició elemental de les dues peces del dipòsit 

corresponen a dos aliatges ternaris (Cu+Sn+Pb), tot i que en proporcions notablement 

diferents, especialment pel que fa a les quantitats de plom, que serien molt més elevades a la 

destral plana. Tots dos objectes presenten impureses d’antimoni, ferro i argent en quantitats 

molt similars. 

Anàlisi Sigla Tipus Jaciment Fe Cu Ag Sn Sb Pb

PA 5662 5.118 Lingot-destral Can Pere Joan 0,1 90,4 0,02 7,83 0,06 1,55

PA 5663 5.119 Destral plana (Frag.) Can Pere Joan 0,2 84,5 0,01 2,97 0,06 12,1

Taula 11: Anàlisis ED-XRF de les peces de Can Pere Joan amb valors expressats en % en pes (ND= no detectat).

A nivell tecnològic el lingot-destral presenta unes característiques molt similars a les peces que 

hem vist per Can Marià Gallet, i com dèiem podria incloure’s al grup 2 proposat per Martina 

Renzi (RENZI, 2010, pp. 139–141) a l’hora de classificar aquestes peces. No obstant,  a nivell 

de composició veiem com entraria dins del grup de lingots composats per metalls aliats, en 

aquest cas Cu, Sn i en menor quantitat Pb.  

En canvi el fragment de destral plana, presenta un aliatge ternari amb quantitats força 

importants de plom. De fet, es tracta d’una de les poques peces prehistòriques de les Balears 

que, sense cap mena de dubte, foren plomades de manera intencionada. 

6.2.3.4. Cronologia i Interpretació 

En relació a les peces de Can Pere Joan, totes dues peces aparegueren en superfície i, per 

tant, sense poder-les associar a un context concret. No obstant això, el fet d’aparèixer una a 

prop d’on va trobar-se l’altra, ha fet pensar en la possibilitat de que es tractés d’un dipòsit els 

materials del qual haurien estat dispersats per les feines agrícoles (COSTA & BENITO, 2000, 

p. 237; COSTA & FERNÁNDEZ, 1992, p. 322). 
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La composició d’aquest dipòsit resulta força rellevant doncs permet situar per primer cop, 

un dels lingots destrals a l’illa d’Eivissa i precisament en les proximitats de la ciutat del Puig 

de Vila, on es situà l’antiga colònia fenícia. En l’apartat corresponent a Can Marià Gallet, ja 

hem fet esment d’algunes de les particularitats referents a aquests tipus d’objectes i a la seva 

presència en diversos indrets de la zona alacantina sobre els segles VIII i VII arq ANE, tant 

en assentaments fenicis (La Fonteta) com indígenes (Penya Negra) i en diversos dipòsits com 

el de Elx.

No obstant, les destrals planes tenen un recorregut més ampli, que en aquest cas no 

podem concretar degut a que només disposem de la part inferior de la peça. Tot i això, 

a les Pitiüses es coneixen altres exemplars d’aquest tipus com la destral de La Savina 

(d’apèndixs laterals), o els exemplars, encara no estudiats, de Xarraca i Sa Bassa Roja. 

La seva composició a partir d’un bronze bastant plomat, i la presència junt a un lingot-

destral, permet datar-la també al voltant dels segles VIII-VII arq ANE, tal com hem vist 

anteriorment per aquestes peces.

Precisament, atenent a la cronologia proposada per a aquest conjunt i la ja esmentada 

relació d’aquest tipus de peces amb el comerç fenici no hauria de resultar estrany que existís 

algun tipus de relació entre aquestes produccions i les feines associades al processament de 

galena argentífera que s’estava fent aleshores al poblat fenici de Sa Caleta. Recordem que 

entre aquestes s’ha pogut caracteritzar l’aprofitament de mineral procedent de les mines 

eivissenques de S’Argentera (RAMON et al., 2012). De fet, tal volta s’estigui aprofitament 

part d’aquesta galena en  aliatges puntuals com el d’aquesta destral.

De la mateixa manera, les proporcions de Pb que presenta el lingot-destral de Can Pere Joan, 

són semblants a les que presenten dues de les destrals de taló i anelles de Can Marià Gallet, 

les mineralitzacions de les quals hem pogut associar a la zona de Linares mitjançant les dades 

d’isòtops de plom. Aquestes proporcions baixes de plom és un fet contrastat i característic 

per aquestes mineralitzacions, que tal volta es puguin plantejar també per aquesta peça un 

cop se’n realitzi l’estudi.
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6.2.4. Can Sergent (Eivissa)

6.2.4.1. Introducció

El jaciment de can Sergent està situat al sud de l’illa d’Eivissa, a la part baixa de la vessant 

del puig Palleu, amb un ample domini visual sobre el  pla de Sant Jordi i les salines d’Eivissa, 

i a escassa distància del poblat fenici de sa Caleta (RAMÓN, 2007). Al 1978 i 1979 foren 

excavades dues estructures constructives, sota la direcció de Celia Topp, Jordi H. Fernández i 

Lluís Plantalamor i interpretades com restes de possibles sepulcres de corredor, anomenades 

can Sergent I i II (TOPP, FERNÁNDEZ, & PLANTALAMOR, 1979, pp. 227–8). Aquests 

es trobarien separats entre ells per una quinzena de metres i conservaven sobre tot un 

corredor i restes molt malmeses del recinte i túmul. La interpretació de les restes com a 

construccions funeràries es corroborava per la presència de restes humanes i pel registre 

material, en aparença i per comparació amb Mallorca i Menorca, tot i que amb cert arcaisme. 

No obstant, aquesta interpretació va ser posada en dubte i revisada (COSTA & FERNÁNDEZ, 

1992, p. 308), on a més, es donaren a conèixer l’existència de noves restes constructives 

inèdites a la cara oriental del mateix puig, d’atribució aparentment prehistòrica (COSTA & 

BENITO, 2000, p. 51). El jaciment, en general, es troba en molt mal estat i a posteriori, s’ha 

sabut que Carles Román ja hi va fer excavacions als anys 20 i que els pagesos de la zona en 

reaprofitaren una part important de la pedra.

Seguint les descripcions presentades als treballs anteriorment citats, Can Sergent I, es una 

estructura de dues filades paral·leles de lloses de calcària d’uns 2 m de longitud, a l’extrem nord-

oest de la qual arranca una estructura de planta corbada formada per una sola filada d’ortostats. 

Al seu interior, a l’esquerra de la filada paral·lela d’ortostats, aparegueren alguns fragments de 

ceràmica a mà, alguns agrupaments de fragments ossis humans i un petit punyal de metall. 

El jaciment de Can Sergent II, separat de l’anterior uns 15 m cap a l’oest, està format per 

dues filades paral·leles de lloses de pedra, amb mig metre de separació. Els materials apareguts 

permeteren als excavadors proposar una cronologia dins del segon mil·lenni, probablement 

en un moment avançat. Anys més tard, les datacions realitzades66 descartaren l’adscripció del 

jaciment al grup dels sepulcres megalítics (CASTRO et al., 1997, p. 59). 

66 Veure BM-1510 i BM-1511 (FERNÁNDEZ & TOPP, 1984, p. 767)
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Per tot això el jaciment ha estat reinterpretat com a un recinte constituït per un gran sòcol 

perimetral aixecat amb doble filada de grans ortostats amb rebliment intern, de planta 

corbada, que per la part Nord sembla que s’entrega a la vessant del puig, tot i que alguna 

llosa de calcària local posada en vertical que actualment resta aïllada, podria fer pensar que 

la paret d’aquesta part existia i també ha desaparegut quasi per complet. La filada corbada 

de grans ortostats, seria doncs el perímetre d’una cabana o construcció interior que s’adossa 

al mur perimetral per la seva part interna. Així, sembla que no té perquè ser necessàriament 

contemporània de les restes funeràries que han fornit unes datacions, que calibrades ens 

donen unes cronologies que es centren entorn del segle VIII cal ANE67. 

 

Figura 111. Planta del jaciment de Can Sergent (modificat de COSTA & BENITO 2000).

67 A diferència d’altres autors, (GÓMEZ & SAN NICOLÁS, 1988, p. 211) no pensem que aquestes mostres estiguin 
contaminades, doncs no existeixen elements per suggerir tal cosa, com també han manifestat ja altres autors (MICÓ, 2005, 
p. 81-82).
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6.2.4.2. Descripció 

El punyal de Can Sergent, és de forma triangular i talla molt petita, tot presentant dos 

perforacions, al seu extrem proximal, on s’ubicarien els reblons per sostenir l’emmanegament, 

que no es conserven. Així, les seves dimensions són 5,4 cm de longitud per 2,4 d’amplada 

màxima. El seu pes total es de tan sols 4 gr. 

 

Figura 112. Punyal de reblons de Can Sergent.

6.2.4.3. Arqueometal·lúrgia

L’estudi arqueomètric que s’ha realitzat sobre aquest conjunt ha combinat essencialment 

l’estudi mitjançant aparell de Fluorescència de Rajos X (XRF-ED) (Taula 12) per tal d’obtenir 

les dades relatives a la composició química. 
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L’estudi de composició de Can Sergent mostra una composició poc habitual en aquest tipus 

d’estris, almenys entre els coneguts a les Balears (CALVO & GUERRERO, 2002) on la 

majoria d’exemplars són de coure. Una vegada analitzat, resultà un bronze d’un 89,07 de Cu 

i un 9,33 % de Sn (DELIBES & FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1988, p. 152). Aquests darrers 

autors quan publiquen la taula de composició (op. cit, p.166), desplacen les xifres per error tot 

atorgant el 9,33% d’Sn a la columna d’Sb. Aquesta errata la reprodueix Salvà (2013, pàg. 442), 

tot confonent el que és un bronze amb un coure plomat. Pel que fa als elements minoritaris, 

hi apareixen Pb, Fe, Ni i Sb.

Anàlisi Tipus Jaciment Fe Ni Cu Ag Sn Sb Pb

AA 1334 Punyal Can Sergent 0,21 0,04 89,1 0,05 9,93 0,04 0,12

Taula 12. Anàlisi ED-XRF del punyal de Can Sergent amb valors expressats en % en pes (ND= no detectat).

6.2.4.4. Cronologia i Interpretació

Tal i com hem esmentat anteriorment, aquest jaciment ha estat objecte de dues interpretacions 

ben diferents una de l’altra. En primer lloc es pensà que eren dos sepulcres megalítics. 

Posteriorment altres estudiosos plantejaren la possibilitat que es tractés d’un primer 

assentament domèstic que en un segon moment rebria una reutilització de caràcter funerari.

Malauradament no queda del tot clar, atès que només va identificar-se un sol nivell arqueològic, 

si el punyal pertanyia a aquesta fase prèvia o va acompanyar alguna de les deposicions 

funeràries. Tot i que la seva presència és freqüent en contextos funeraris, cal recordar que 

també apareix en algun d’hàbitat, tal i com hem explicat en els apartats corresponents al 

Calcolític Campaniforme a les Balears. En qualsevol cas, sembla una peça llargament 

amortitzada que va poder perdurar molt temps en ús, passant d’una generació a altra. 

Els paral·lels més propers cal situar-los a les Balears i en alguns exemplars de la zona de 

Castelló. Entre els balears, on es coneixen molts exemplars, especialment a Mallorca, val 

a dir que la peça de Can Sergent, per les seves dimensions i composició, representa un cas 

particular en aquest conjunt. Així, pel que fa als punyals triangulars de reblons, a la resta de 

les Balears s’associen normalment a contextos funeraris i materials del Bronze Antic com 

les olles globulars o els botons de perforació tot i que també poden aparèixer associats a 
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contextos del Calcolític o del Naviforme. De les dades procedents d’un estudi en detall 

d’aquest conjunt, en general, els punyals balears d’aquest moment es situen entre 5 i 15 

cm de llarg, 3-4 d’amplada, 0,3 de gruix i uns 25 grams de pes (SALVÀ, 2013, p. 492). Si 

es compara amb altres àrees on aquesta peça és també comuna, com el sud-est o el País 

Valencià, les mesures dels ganivets balears, no difereixen gaire de les d’altres llocs. Per altra 

banda la composició majoritària de les peces baleàriques és el coure, mentre que la peca 

eivissenca hem vist que presenta un 9% d’estany. A nivell tecnològic, l’estudi metal·logràfic 

d’un important conjunt d’aquestes peces, procedents de contextos peninsulars, ha pogut 

determinar que la majoria de les peces estudiades passaren per un procés de recuit i treball en 

fred posterior a la fosa (ROVIRA & GÓMEZ, 2003). 

Així, amb aquestes dades i atenent a la cronologia dels seus paral·lels més pròxims a l’arxipèlag 

i la península, resulta més adient relacionar el punyal amb la primera ocupació domèstica de 

l’espai (situada a l’edat del bronze, sense poder precisar més aquesta cronologia) que no pas 

amb els enterraments, ben datats al segle VIII cal ANE. No obstant, el enorme desgast que 

presenta la peça, posa de manifest les dificultats alhora d’establir qualsevol tipus de paral·lel 

mitjançant la tipologia, especialment quan gairebé no es disposen d’exemples de motlles per 

a aquestes produccions. D’altra banda resulta un molt bon exemple alhora de considerar el 

pes relatiu de pràctiques com el reciclatge, com avaluarem més avall. 

6.2.5. Cap de Barbaria II (Formentera)

6.2.5.1. Introducció

Cap de Barbaria II (Formentera), és un poblat amb estructures de planta diversa (naviformes, 

circulars,...) ocupat amb seguretat entre els segles XVI i IX cal ANE i que ja ha estat objecte 

d’un capítol sencer en aquesta tesi, de manera que evitarem repeticions en aquest apartat. 

En aquests paràgrafs es recullen les dades relatives als objectes i restes de producció 

metal·lúrgica que aporta aquest poblat i als estudis arqueometal·lúrgics realitzats sobre ells. 

Tots els elements han estat recuperats amb context en el decurs de les diverses campanyes 

realitzades sobre aquest jaciment.



229

Figura 113. Planta amb ubicació de les restes metàl·liques.

6.2.5.2. Descripció 

- Núm. 10.106/1: 

Aquest fragment de metall, localitzat durant les campanyes dels anys 80, a l’interior de l’àmbit 

5-C de Cap de Barbaria II (fig. 113), que presenta una forma que no hem pogut atribuir a 

cap element conegut, es troba en molt mal estat de preservació i completament mineralitzat. 

Té una forma allargada, amb dos apèndixs laterals devora el que sembla la part superior; i un 

extrem més distal, que acaba en una punta torta. Tot i que aparentment fou recuperat d’una 

sola peça, a hores d’ara ja presenta un fragment que se n’ha desprès. Les seves dimensions 

són 7,2 cm de longitud per 3 cm d’amplada i un pes de 14 gr.   



230

Figura 114: Peça metàl·lica núm.10.106/1, procedent de l’àmbit 5-C del poblat de Cap de Barbaria II 

(Formentera).

- Núm. E2/N2:

Es tracta d’un petit goteró metàl·lic, localitzat durant la campanya de 1987 al nivell 2 de 

l’àmbit numero 2 de Cap de Barbaria II. Recordem que aquest àmbit presentà diverses 

evidències que permetien interpretar-lo com un espai de treball dins del conjunt d’àmbits 

del poblat. Presenta una forma més o menys esfèrica amb unes dimensions aproximades de 

7mm de diàmetre i 0,52 gr. de pes. 

 

Figura 115. Gota de fosa E2N2, procedent de l’àmbit 2 del poblat de Cap de Barbaria II (Formentera).
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- CBII/2012/1/116 

Es tracta de dos fragments laminars. Procedents de la campanya de 2012, que ja hem comentat 

anteriorment. En concret foren localitzats, a l’àmbit 9, a la UE 1.9.1.4, en associació a un 

conjunt força important de restes de consum (malacofauna, ceràmica, caprins,...). (fig. 113). 

Es tracta d’un context del que es disposen 2 datacions radiocarbòniques com hem explicat 

en capítols anteriors. Les seves dimensions són 1,5 i 1,2 cm de llarg per 0,5 i 0,4 cm. d’ample, 

el gruix d’ambdues és de 1mm i el seu pes es de 0,32 gr. en total. 

Figura 116. Làmines metàl·liques N. 2012/1/116 procedents de l’àmbit 9 del poblat de Cap de Barbaria II 

(Formentera).

- Núm. CBII/2014/532

Aquest és un objecte, localitzat recentment a la campanya de 2014, associat al sector 2 del jaciment, 

concretament al nivell d’ús de l’estructura anomenada Àmbit 8 (fig.113), de la qual encara no 

disposem de datacions però que creiem relativament contemporani als usos dels àmbits 7 i 9. Fou 

localitzat a la UE. 2.8.1.3, juntament amb un important conjunt de restes de consum associades. 

Es tracta d’un fragment d’ham de secció rectangular amb els cantons arrodonits i forma corbada, 

que correspon a la part de la corba i l’arrencament de la tija. Les seves dimensions són de 13,6mm 

d’alçada i 17,4mm d’amplada, amb un gruix de 1,8mm i un pes de 0,46gr.
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Figura 117. CBII/2014/532. Fragment d’un possible ham metàl·lic procedent de l’àmbit 8 del poblat de Cap 

de Barbaria II (Formentera).

- Núm. CBII/2015/1125

Aquest és un objecte, possiblement un fragment de punxó de secció quadrangular, localitzat 

recentment a la campanya de 2015, associat al sector 1 del jaciment, concretament al nivell 

d’ús de l’estructura anomenada Àmbit 7 (fig. 113), una estructura de planta naviforme del qual 

disposem d’una datació radiocarbònica (MAMS-22646), ja explicada en capítols anteriors. 

Fou localitzat a la UE. 1.7.6.1, juntament amb un important conjunt de restes de consum 

associades, majoritàriament malacològiques. Les seves dimensions són de 8,3mm d’alçada i 

entre 3,4 i 3,9mm d’amplada, amb un gruix de 2,8mm i un pes de 0,25gr.
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Figura 118. CBII/2015/1125. Fragment d’un possible punxó metàl·lic procedent de l’àmbit 7 del poblat de Cap 

de Barbaria II (Formentera).

6.2.5.3. Arqueometal·lúrgia

L’estudi arqueomètric que hem pogut realitzar sobre aquest conjunt ha combinat diverses 

tècniques. En primera instància un estudi mitjançant aparell de Fluorescència de Rajos X 

(pXRF-ED) (taula 13) per tal d’obtenir les dades relatives a la composició química. En 

segon terme s’han realitzat metal·lografies a cinc de les peces del conjunt (E2N2, 10.106/1, 

2012/1/116, 2014/532 i 2015/1125) per tal d’aprofundir sobre les seves característiques 

tecnològiques. Una d’aquestes (E2N2) a més a més ha estat també estudiada al SEM-EDX 

amb l’objectiu d’esclarir diversos aspectes de la seva microestructura. Quatre d’elles (E2N2, 

2012/1/116, 2014/532 i 2015/1125) també han estat sotmeses al test de microduresa per 

avaluar l’abast del treball mecànic al qual han estat sotmeses. Finalment s’ha realitzat un estudi 

d’isòtops de plom sobre totes aquelles peces recuperades amb anterioritat a 2013 (E2N2, 

10.106/1, 2012/1/116), per tal d’obtenir informació sobre els indrets de procedència del 

metall emprat en la producció d’aquests objectes.
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De l’estudi de les dades de composició se’n desprenen diversos elements interessants, com 

pot ser la presència de peces de coure sense aliar i altres en bronze amb quantitats variables 

d’estany. Les peces de coure sense aliar, corresponen als fragments laminars i a l’ham, que 

presenten composicions molt similars on a més de coure, presenten diferents quantitat d’As 

i Pb. La resta d’elements analitzats corresponen a aliatges binaris de Cu-Sn, on les quantitats 

d’estany són considerablement elevades en alguns casos, fet que com veurem té les seves 

implicacions a nivell tecnològic. Especialment rellevant sembla el cas de la gota de fosa doncs, 

a més de posar de manifest la realització d’aliatges binaris al jaciment, presenta impureses 

d’Sb i Pb que no documentem68 en altres peces de Cap de Barbaria II. Per altra banda, sobre 

la peça 10.106/1 les dues anàlisis de fluorescència realitzades sobre la peça posen de manifest 

com s’alteren les quantitats d’Sn en les superfícies oxidades, generant un procés normalment 

d’enriquiment i que en dificulta notablement la quantificació. No obstant, sembla evident 

que els valors d’estany d’aquesta peça serien elevats, segurament al voltant o per sobre del 

15%. Finalment la peça Núm. 2015/1125 correspon a un bronze pobre, que no arriba al 3% 

d’estany. Tanmateix, cal destacar com la majoria de peces incorporen quantitats importants 

d’As que ja hem comentat en altres apartats que no correspon pròpiament a un aliatge sinó 

que s’incorpora al metall en funció del mineral emprat.

Anàlisi Sigla Tipus Jaciment Fe Cu Ag As Sn Sb Pb

PA5664 10.106/1 Metall s.f. Cap de Barbaria II tr. 85,1 0,01 ND 14,9 ND ND

PA22803 10.106/1 Metall s.f Cap de Barbaria II 0,15 77,2 ND ND 22,7 ND ND

PA22790 E2/N2 Gota de fosa Cap de Barbaria II 0,07 81,1 ND 0,66 17,9 0,29 0,05

PA22792 2012/1/116 Làmina Cap de Barbaria II ND 98,8 ND 1,0 ND ND 0,16

PA23512 2014/532 Ham Cap de Barbaria II ND 97,2 ND 2,35 ND ND 0,42

PA24252 2015/1125 Punxó Cap de Barbaria II ND 95,8 ND 1,18 2,92 ND 0,1

Taula13. Anàlisis ED-XRF de Cap de Barbaria II amb valors expressats en % en pes (ND= no detectat; tr=traces).

Dels estudis metal·logràfics, que, recordem, estudien l’estructura dels metalls i els seus 

aliatges, en destaquem els següents aspectes relatius a les peces 10.106/1, E2N2 2012/1/116, 

2014/532 i 2015/1125. 

68 Cal tenir present que el límit de detecció de l’antimoni (Sb) a l’aparell de fluorescència  és de 0,15%. 
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D’aquestes peces, el fragment 10.106/1, que ja hem explicat que fou interpretat com a escòria 

o resta de fosa (COSTA & FERNÁNDEZ, 1992, p. 286), sense haver estat estudiat. Un cop 

s’ha metal·lografiat i observada la seva estructura interna (fig. 119), podem descartar aquesta 

primera hipòtesi, tot afirmant que en realitat es tracta d’un objecte notablement alterat per 

la corrosió, fins al punt que es presenta completament mineralitzat. Si atenem a les imatges 

procedents del microscopi òptic, s’aprecien malgrat tot les bandes paral·leles, fruit de la 

deformació mecànica a la qual fou sotmesa la peça, possiblement mitjançant martellejat, 

descartant com dèiem que es tracti de qualsevol tipus d’escòria o element derivat del procés 

de transformació metal·lúrgica. El fet que no conservi estructura metàl·lica impedeix 

aprofundir més en el seu coneixement estructural.

Figura 119. Peça 10.106/1. Atac amb clorur fèrric i àcid clorhídric. Observacions de les bandes de deformació 

en camp obscur a 50x.

La gota de fosa (E2N2) (fig. 120), en canvi, sí que presentava un millor estat de preservació, 

conservant bona part del cor metàl·lic. Gràcies a això s’ha pogut metal·lografiar, amb 

interessants resultats al respecte. De la seva observació al microscopi òptic, s’observen 

perfectament les estructures dendrítiques típiques dels aliatges binaris de coure i estany 
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(ROVIRA & GÓMEZ, 2003, pp. 21–24). Aquestes estructures dendrítiques es presenten 

amb un aspecte força allargat, fet que podem atribuir a un refredament lent del metall. De la 

mateixa manera, de l’observació de la gota en el camp obscur del microscopi, s’aprecia com 

algunes de les inclusions que hi apareixen corresponen a cuprita69 (zones rogenques). 

Figura 120. Gota de fosa. Aliatge de coure i estany en brut de colada. Atac amb clorur fèrric i àcid clorhídric. 

Observacions en camp clar (Esq.) i camp obscur (Dret) sobre la estructura dendrítica i les diverses inclusions 

cuproses a 200x.

Per altra banda, aquesta gota presenta just al centre una part que presenta una estructura 

diferenciada de les dendrites anteriorment esmentades que ocupen la major superfície de la 

mostra (fig. 121). Es tracta d’un subconjunt que a priori presentaria un punt de fusió diferenciat 

de la resta de la gota metàl·lica i per tant manifesta una estructura diferenciada, composada, 

en aquest cas, d‘estructures granulars i macles. Amb l’objectiu de diferenciar les quantitats 

d’Sn que puguin tenir aquestes zones, així com la caracterització de totes aquelles inclusions 

que s’observen s’hi ha aprofundit mitjançant la seva observació al SEM-EDX70.

69 Òxid Cuprós (Cu2O).

70 L’equip que s’ha emprat és un Microscopi electrònic de Rastreig (SEM) de pressió variable Hitachi 3400n (Tipus II) 
equipat amb detectors per electrons retrodispersats (SE) i secundaris (BSE). Els voltatges d’anàlisis s’han establert entre 
20 i 30 KeV mentre que els d’observació s’han realitzat a 20 KeV. Les mostres, sobre les que no es realitzà cap tractament 
previ, foren observades en condiciones de baix buit (VP-SEM), a una pressió de 25pa. Aquest treball es desenvolupà en el 
Laboratori de microscòpia electrònica i microanàlisis del CCHS (CSIC). Els anàlisis EDRX s’han realitzat amb un detector 
Bruker X-Flash quantax 1010 (SDD). Els resultats dels espectres obtinguts s’expressen com percentatge en pes (%) de 
cadascun dels elements detectats (ND= no detectat).
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Figura 121. Gota de fosa (E2N2). Aliatge de coure i estany en brut de colada. Atac amb clorur fèrric i àcid 

clorhídric. Observacions a 50x (Sup., Esq.), 100x (Sup., Dret), 200x (Inf. Esq.) i 500x (Inf., Dret), sobre la zona 

que presenta una estructura granular i macles.

En aquest estudi al SEM-EDX, on ja amb la primera observació (x50) (fig. 122) es posa de 

manifest la diferencia estructural que comentàvem amb l’estudi metal·logràfic. Una zona 

general a partir d’estructures de dendrites i una segona zona concentrada amb estructura 

granular. Entre ambdues zones s’observen almenys 3 zones d’intersecció diferenciades 

(blanca, grisa clara i grisa fosca), així com algunes inclusions.
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Figura 122: Microestructura de la mostra E2N2, on s’aprecien les zones de grans i les de dendrites. Imatge SEM 

amb electrons secundaris. 50x.

Així, en primera instancia s’ha realitzat una microanàlisi (30 e.v) de composició sobre la zona 

d’estructura granular tot agafant 3 grans diferents (E1, E2 i E3), la composició dels quals 

(fig. 123) corresponen a bronzes pobres en Sn, fet que explica que el punt de fusió d’aquesta 

zona sigui més alt que a la resta, com és conegut per als bronzes amb poc Sn en base al seu 

diagrama de fases (ROVIRA & GÓMEZ, 2003, p. 21 Fig. 2.3.1.10). 

Spectrum CU As Sn

E2N2_ E1 96,7 0 3,13

E2N2_ E2 95,1 0 4,90

E2N2_ E3 96,4 0 3,54

Taula 14: Dades expressades al % de pes de les composicions de Cu i Sn realitzades sobre la zona amb 

estructura granular.
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Figura 123. E2N2. Anàlisi per selecció d’àrees de les zones corresponents a les estructures granulars de l’interior 

de la regió no dendrítica de la mostra. (Imatge SEM-EDX amb electrons retrodispersats. 200x).

En realitzar-se una primera aproximació (x100) i estudi en detall de la zona dendrítica, (E4, 

E5), s’ha pogut constatar que aquesta es composa en bona mesura de bronzes també pobres 

en Sn, no obstant, hi ha àmplies zones d’intersecció de tons clars gairebé blancs (E6 i E7) que 

sí que presenten nivells força més elevats d’Sn, (fig. 124 i taula 15). Dels espectres realitzats 

sobre aquests darrers cal tenir present que l’arsènic està sobrequantificat per qüestions de 

mètode. La resta de zones d’intersecció, de tonalitat més fosca, són les que presenten els 

continguts més elevats d’Sn, amb nivells tots ells superiors al 60%.

Spectrum Cu As Sn

E2N2_ E4 95,8 0 4,17

E2N2_ E5 96,3 0 3,66

E2N2_ E6 49,2 3,13 47,6

E2N2_ E7 36,1 1,32 62,6

E2N2_ E8 97,4 0 2,57

E2N2_ E9 97,2 0 2,77

Taula15: Dades expressades al % de pes de les composicions de Cu i Sn realitzades sobre la zona amb estructura 

dendrítica i interdendrítica.
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Figura 124. E2N2.Anàlisi per selecció d’àrees de les zones corresponents a les diferents fases representades a 

l’interior de la regió amb estructura dendrítica de la mostra. Imatge SEM amb electrons retrodispersats.

Partint, d’una nova aproximació a les zones interdendrítiques (fig. 125 i taula 16), s’aprecia 

com aquestes es subdivideix al seu torn en unes de tonalitat gris clara (E12) i unes segones de 

tonalitat gris fosca (E11), i que poden correspondre a  diferents fases de segregació del Sn, 

com de fet sembla indicar la seva composició laminar. Per altra banda, aquestes fases al seu 

torn es diferencien perfectament de les dendrites (E10) i de la zona d’intersecció fosca (E13) 

anteriorment comentades i novament analitzades per a més detall. Així, de la seva anàlisi es 

desprèn que la fase gris clara correspon a un aliatge de bronze pobre mentre que la fase gris 

fosca presenta grans concentracions d’estany. 

Spectrum Cu As Sn

E2N2_ E10 97,21 0 2,77

E2N2_ E11 96,6 0 3,37

E2N2_ E12 21,9 1,38 76,7

E2N2_ E13 97,3 0 2,65

Taula 16. Dades expressades al % de pes de les composicions de Cu i Sn realitzades sobre la zona amb estructura 

dendrítica (E10) i les diferents zones interdendrítiques (E11, E12 i E13).
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Figura 125. E2N2 Anàlisi per selecció d’àrees de les zones corresponents a les estructures dendrítiques i zones 

interdendrítiques de la mostra. (Imatge SEM amb electrons retrodispersats, 200x).

Finalment, s’han realitzat les proves de microduresa que la situen en uns valors mitjans de 

61,16 HV, (taula 17). 

Anàlisi Sigla Tipus Jaciment
Núm. 

Mesures
Valor 
Màx.

Valor 
Mín.

Mitjana

PA22790 E2N2 Gota
Cap de 

Barbaria II
6 87,55 37,3 61,16

Taula 17. Resultats del test de microduresa Vickers (HV) del la gota E2N2 de Cap de Barbaria II.

Aquests resultats cal considerar-los amb cautela, donada la complexitat evidenciada per la 

microestructura de la gota E2N2. En primer lloc, recordem que es tracta d’un bronze en 

brut de colada amb un 17,9% d’Sn en base al XRF, tot i que aquests percentatges varien 

notablement a nivell microestructural, de manera que caldrà valorar cada cas en concret 

doncs es possible que les mesures es vegin directament condicionades per el % concret d’Sn 

present en la zona mostrejada. Així, seguint a Scott (1991, p. 83), les mesures per a Sn pur 
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sense treballar es situen entre 6-10 HV mentre que les del coure es situen entre 40-50 HV, els 

aliatges d’ambdós elements en brut de colada augmenten proporcionalment de duresa fins a 

nivells màxims de 220 VH en bronzes al 12% d’Sn posteriorment treballats. 

De les 6 mesures realitzades sobre la gota E2N2, 5 d’elles es situen en nivells d’entre els 50-

90 HV, les quals corresponen a les zones d’estructura dendrítica, que hem vist que presenten 

nivells baixos d’Sn a excepció d’algunes fases interdendrítiques. De fet, la major concentració 

d’Sn en alguns indrets de la peça pot haver estat la causa dels baixos valors d’una de les 

microdureses, realitzada sobre la zona granular i que la situa en nivells de 37,3 HV, per sota 

dels nivells de duresa dels coures purs. En aquest darrer cas es molt possible que la zona 

mostrejada presenti unes proporcions altes d’Sn tal volta per sobre del 50%. En qualsevol cas, 

l’alta desviació existent entre el conjunt de lectures realitzades és el millor indicador alhora de 

valorar la heterogeneïtat en els valors HV d’aquest element, que s’ajusten a l’estructura que ja 

hem vist en detall en els estudis de metal·lografia i SEM.

De l’estudi metal·logràfic de la làmina metàl·lica (2012/1/116), que ja hem comentat que es 

composa bàsicament de coure, se’n desprèn que es tracta d’un element laminar produït per 

deformació mecànica, tal i com posen de manifest les bandes paral·leles de la seva estructura, 

les quals ja s’aprecien perfectament a molts pocs augments (fig. 126, Esq.). Aquestes bandes de 

deformació es produïren molt possiblement degut a un treball de martellejat, que segurament 

fou aplicat amb el metall en fred. No obstant, en augmentar l’observació al microscopi òptic 

es poden observar la presencia d’alguns grans incipients fet que denota l’aplicació d’alguna 

font de calor, o recuit, en algun moment del procés de forja. Amb tot, aquest possible 

recuit fou de molt poca intensitat doncs no s’arriba a recristal·litzar l’estructura de la peça 

i únicament s’intueix per la presència d’aquestes estructures granulars incipients (fig. 126, 

Dreta). De la mateixa manera, la presència de nombroses bombolles d’aire a l’interior de la 

làmina, sense que aquestes es mostrin gairebé deformades sembla indicar que l’activitat de 

forja no fou tampoc gaire intensa. 
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Figura 126. Làmina N.2012/1/116, on s’aprecien les línies de deformació per forja en fred i els grans del lleuger 

recuit. Atac amb clorur fèrric i àcid clorhídric. Observacions a 100x (esquerra) i 200x (dreta).

Finalment, s’han realitzat les proves de microduresa que la situen en uns valors mitjans de 

79,8 HV, (Taula 18). 

Anàlisi Sigla Tipus Jaciment
Núm. 

Mesures
Valor 
Màx.

Valor 
Mín.

Mitjana

PA22792 2012/1/116 Làmina
Cap de 

Barbaria II
4 81,5 76,3 79,8

Taula 18. Resultats del test de microduresa Vickers (HV) del la làmina 2012/116 de Cap de Barbaria II.

Aquests valors resulten coherents amb el procés tecnològic que hem vist per a la peça, que 

recordem és un coure amb un 1% d’As a la qual s’ha identificat un treball de forja en fred i 

posteriorment un recuit lleu (F+FF+R). Per a nivells de coures amb un 1,8 d’As i treballats en 

fred, Scott (1991, p. 83) en situa la microduresa entre 65-70 HV, mentre que la del coure pur 

treballat en fred es situaria entre 100-120 HV. En aquest sentit, els baixos nivells d’As permeten 

situar la peça 2012/116 entre les dues mesures anteriors, tot i que cal tenir present que el recuit 

del metall en el cas dels coures ja treballats redueix notablement la duresa dels metalls (50-60 

HV). En aquest cas la baixa intensitat del recuit, contrastada per la escassa entitat dels grans 

observats en metal·lografia, no hauria reduït significativament la duresa del metall.

En el cas de l’ham (2014/532), que recordem que és un coure amb un 2,35% d’As, s’ha 

pogut metal·lografiar per l’extrem superior de la tija. De la seva microestructura es poden 

apreciar la presència de restes d’una estructura nucleada (bandes de coloració ataronjada més 

fosques) (fig. 127), totes elles enormement deformades per una forja posterior. A més hi ha 
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nombroses bombolles, possiblement ocasionades pels gasos en el moment de solidificació 

i que alguns casos es poden veure colonitzades per òxid cuprós (color blau) (ROVIRA & 

GÓMEZ, 2003, p. 19). 

Aquesta estructura, en tractar-se d’una peça amb tan poca massa de metall, suggereix que 

pogué ésser objecte d’un recuit d’homogeneïtzació abans d’iniciar el tractament mecànic. 

El fet que encara hi quedin restes de nucleació és indicatiu de que el temps de recuit fou 

insuficient per a aconseguir la completa homogeneïtzació. 

Posteriorment, la peça inicial, possiblement una barreta allargada, va ser treballada 

mecànicament molt intensament, fins a conferir a la peça la forma corba que actualment 

presenta. Aquesta forja intensa es va produir en fred, aparentment sense recoure el metall a 

posteriori, doncs no apareixen les estructures granulars amb macles, típiques d’aquest tipus de 

treballs. 

També destaquen el que aparentment semblen microporositats de la peça, que en observar-

se detingudament a més augments i en camp clar i obscur (fig. 128) sembla que podria tractar-

se de plom, motiu que hauria de fer replantejar el 0,42% detectat al XRF-ED, a l’alça. 

Figura 127. Fragment d’ham, CBII-2014-532, on s’aprecien les línies de deformació per forja en fred. Atac amb 

clorur fèrric i àcid clorhídric. Observació a 100x.
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Figura 128. Fragment d’ham, (CBII-2014-532), on s’aprecien les línies de deformació per forja en fred a 100x 

(Superior-esquerra), bandes de desplaçament a 500x (Superior-dret) i  inclusions de plom a 1000x en camp clar 

(Inferior-esquerre)  i obscur (Inferior-dret). Atac amb clorur fèrric i àcid clorhídric.

No obstant, un procés productiu basat en F+R+FF en un coure, resulta difícil de certificar 

doncs en aquest metall, en brut de colada no presenta gaires signes de nucleació, sinó les 

vores de gra de disseny irregular (ROVIRA & GÓMEZ, 2003, p. 16). La presència d’aquestes 

bandes fosques i més estretes pot estar relacionada amb els percentatges d’arsènic que presenta 

la peça. Per altra banda, amb el recuit d’una microestructura de brut de colada les vores de 

gra passen a ser perfectament rectilínies i aquests al deformar-se per forja en fred seguirien 

estan els grans, trencats, deformats i replets de línies de desplaçament, circumstància que no 

s’observa a la metal·lografia.  

Finalment, s’han realitzat les proves de microduresa que la situen en uns valors mitjans de 

119,5 HV, (Taula 19). 
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Anàlisi Sigla Tipus Jaciment
Núm. 

Mesures
Valor 
Màx.

Valor 
Mín.

Mitjana

PA23512 2014/532 Ham
Cap de 

Barbaria II
4 134,5 108 119,4

Taula 19. Resultats del test de microduresa Vickers (HV) de l’ham 2014/532 de Cap de Barbaria II.

Aquests valors resulten coherents amb el procés tecnològic que hem vist per a la peça, que 

recordem és un coure amb nivells del 2,35% d’As a la qual s’ha identificat un intens treball de 

forja en fred que amaga un possible recuit d’homogeneïtzació previ (F+R+FF). Per a nivells 

de coures amb un 2,6% d’As i treballats en fred, Scott (1991, p. 83) en situa la microduresa 

entre 150-160 HV, mentre que per a nivells del 1,8% d’As la situa entre 65-70 HV. En aquest 

sentit, el percentatge d’As permet situar la peça 2014/532 entre les dues mesures anteriors, 

es a dir entre 70-150 HV. En aquest cas cal tenir present que el recuit del metall en haver-se 

produït abans del treball mecànic, no n’alteraria la duresa. Així amb aquest treball intens, que 

confereixen una duresa mitjana de 119,4 HV, aquesta hauria adquirit una bona correlació 

entre els valors de duresa i flexibilitat necessàries per a desenvolupar la seva funcionalitat.

En canvi el fragment de punxó, 2015/1125, que s’ha pogut metal·lografiar a partir d’un 

tall en secció (fig. 129) i d’un segon tall disposat longitudinalment (fig. 130), presenta una 

microestructura repleta de línies de desplaçament degut a l’intens treball de forja al que fou 

sotmesa la peça en última instància. 

Del tall longitudinal cal posar de manifest l’existència del que sembla ser una estructura 

granular (també apreciable al tall en secció), parcialment trencada per la forja en fred, on 

únicament en queden alguns límits de gra, alhora visibles per l’alineació de moltes de les línies 

de desplaçament de la pròpia forja. L’observació de les zones on es preserven millor els grans 

inicials permet intuir que aquests tal volta es produïren per una activitat de recuit que va 

seguir al procés de fosa. En aquest sentit, els percentatges d’aliatge tant baixos possiblement 

expliquen l’absència de segregats d’Sn doncs, tot i que el refredament del metall fora ràpid, el 

temps seria suficient per a homogeneïtzar-los. 
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Figura 129. Fragment de punxó (CBII-2015-1125) en tall longitudinal, on s’aprecien les línies de deformació 

per forja en fred i els grans del lleuger recuit previ. Atac amb clorur fèrric i àcid clorhídric. Observacions a 50x 

(Superior-Dret), 100x (Superior-Esquerra), 200x (Inferior-Esquerra) i 500x (Inferior-Dreta).

Figura 130. Fragment de punxó (CBII-2015-1125) en tall longitudinal, on s’aprecien les línies de deformació 

per forja en fred i els grans del lleuger recuit previ i les inclusions. Atac amb clorur fèrric i àcid clorhídric. 

Observacions a 500x en camp clar (dreta), i obscur (esquerra).
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D’una observació més minuciosa del tall en secció s’aprecia perfectament com la forja afectà 

amb més intensitat els exteriors de la mateixa, alhora que s’aprecia també la deformació de 

totes les dendrites i grans, així com algunes zones d’òxid cuprós (blau). Aquests treballs 

de forja, es produïren amb el metall ja en fred i afectà a la totalitat de l’estructura, tal i 

com es constata en els dos talls realitzats, produint-se des dels quatre laterals de la peça per 

tal de conferir a l’eina la secció quadrangular que presenta. Malauradament no s’ha pogut 

realitzar un estudi més acurat al SEM-EDX que hauria permès esclarir la naturalesa de la 

resta d’inclusions i segregats que presenta la mostra.

Figura 131. Fragment de punxó (CBII-2015-1125) en tall en secció, on s’aprecien les línies de deformació per forja 

en fred i els grans del lleuger recuit previ. Atac amb clorur fèrric i àcid clorhídric. Observacions a 50x (Superior-

Dret), 100x (Superior-Esquerra), 500x camp clar (Inferior-Esquerra) i 500x camp obscur (Inferior-Dreta).

Finalment, a aquest darrer tall en secció s’hi han realitzat les proves de microduresa que la 

situen en uns valors mitjans de 147,4 HV, (Taula 20). 
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Anàlisi Sigla Tipus Jaciment
Núm. 

Mesures
Valor 
Màx.

Valor 
Mín.

Mitjana

PA24252 2015/1125 Punxó
Cap de 

Barbaria II
6 163 138,5 147,4

Taula 20. Resultats del test de microduresa Vickers (HV) del  punxó 2015/1125 de Cap de Barbaria II.

Aquests valors resulten coherents amb el procés tecnològic que hem vist per a la peça, que 

recordem és un bronze arsenicat amb nivells del 2,92% d’Sn i un 1,18 d’As, a la qual s’ha 

identificat un intens treball de forja en fred que amaga un possible recuit d’homogeneïtzació 

previ (F+R+FF). No existeixen molts exemples de microdureses estudiades per aquests 

tipus d’aliatges, tal volta els més propers tant a nivell cronològic com geogràfic siguin alguns 

estudis procedents de la metal·lúrgia argàrica com per exemple els del Cerro San Cristobal 

(ARANDA et al., 2012). En aquest jaciment, juntament amb altres com Cerro de la Encina 

y Peñalosa, s’han portat a terme diversos estudis sobre la duresa de punxons i també de 

diversos objectes amb composicions de bronze arsenical (braçalets i punyals). En aquests 

es posa de manifest com és el treball mecànic el que confereix la duresa al objecte i no pas 

la composició doncs no necessàriament els objectes amb més Sn i As són més durs. Per als 

casos dels punxons estudiats, es situen en dureses d’entre 160-200HV independentment de la 

seva composició, les quals són superiors a la peça formenterera. Aquesta diferència cal posar-

la en relació amb el procés productiu del que foren objecte aquestes peces (F+FF+R+FF), 

que fou diferent al que hem identificat per al punxó de Cap de Barbaria II. Tot i això, el treball 

intens al que fou sotmesa aquesta peça, l’hi confereixen una duresa mitjana de 147,4HV, la 

qual hauria estat suficient per a desenvolupar un bon conjunt d’activitats de treball amb una 

notable capacitat de perforació.

En relació a les dades procedents de les anàlisis d’isòtops de plom (Taula 21), els resultats 

són les següents:

Sigla Descripció 206Pb/204Pb 207Pb/204Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 207Pb/206Pb

2012/1/116 Làmines 18,4134 15,6777 38,5838 2,09542 0,85143

E2N2 Gota de fosa 18,3417 15,6664 38,5408 2,10127 0,85414

10.106/1 Objecte s.f. 18,4266 15,6481 38,4877 2,08870 0,84921

Taula 21: Dades d’isòtops de plom de les peces de Cab de Barbaria II.
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En primer lloc, s’ha procedit a avaluar les dades relatives al conjunt, per a posteriorment 

mirar d’establir relacions amb altres peces i zones mineres isotòpicament caracteritzades. 

Així, representades en els gràfics bivariables (fig. 132), mostren un conjunt heterogeni on 

un dels tres elements analitzats (10.106/1) es desplaça normalment dels altres dos (E2N2 i 

2012/1/116), que si mantenen una certa relació a totes les ràtios, fet que indicaria la presència 

d’almenys dues mineralitzacions diferenciades.

 

Figura 132. Dades d’isòtops de plom de Cap de Barbaria II. El marge d’error analític de les mesures es inferior 

a les dimensions dels símbols.
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De la seva comparació amb altres peces estudiades per a les Balears (fig. 133) hi trobem 

les d’Es Càrritx, Es Mussol i Forat de Ses Aritges (STOS-GALE, 1999) que els hi són 

contemporànies, a més de les dels dipòsits de La Savina, Can Marià Gallet i alguns elements 

de coure de La Fonteta. 

D’aquesta vista comparada, se’n desprèn una concentració de peces, que poden respondre 

a un grup relacionat isotòpicament entre les quals hi trobaríem una de les mostres de Cap 

de Barbaria II (E2N2) juntament amb les dues destrals de taló de Can Marià Gallet i amb 

diverses peces de Es Càrritx, Es Mussol, Forat de Ses Aritges, La Fonteta i La Savina. De la 

mateixa manera cal destacar la proximitat a nivell isotòpic entre la làmina de coure de Cap de 

Barbaria II (2012/1/116) i un cisell (MU-S4a-M-58) de la Cova d’es Mussol i donat que les 

composicions dels quals resulten també coherents és possible que provinguin de la mateixa 

mineralització. En canvi, pel que fa a l’objecte núm. 10.106/1, aquest es situa al marge de les 

altres dues peces del jaciment sense establir cap relació clara amb la resta de peces introduïdes 

en la comparació.
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Figura 133. Dades d’isòtops de plom de Cap de Barbaria II i altres objectes de Balears i el llevant Peninsular. El 

marge d’error analític de les mesures es inferior a les dimensions dels símbols.

Finalment passem a comparar les dades obtingudes sobre peces de Cap de Barbaria II amb 

les possibles mineralitzacions d’origen, tant de les Balears, com de la Península Ibèrica i altres 

regions del Mediterrani occidental, seguint l’exemple que hem vist per Can Marià Gallet. 

En aquest cas les tres mostres analitzades per a Cap de Barbaria II es situen en zones de difícil 

discriminació isotòpica, doncs es tracta de zones on es solapen diversos camps caracteritzats, 

no obstant sí que es pot considerar que possiblement siguin reflex d’almenys dues regions 

mineralògiques diferenciades. 

El primer dels casos, el de la làmina de coure (2012/1/16) es situa en una zona de solapament 

de les mineralitzacions de Sardenya, Menorca i en menor mesura el sud de França, podent 

descartar-ne la resta de mineralitzacions considerades. En segon lloc la gota de fosa (E2N2) 

es situa en el marge corresponent a les mineralitzacions de Sardenya i també de Menorca, 

però sense poder-ne descartar d’altres com el sud de França. En tercer lloc, el cas de la peça 

sense forma (núm. 10.106/1) es situa més proper al camp isotòpic del sud de França, però 

sense entrar a la zona central de les seves mineralitzacions. 
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Figura 134: Confrontació de les dades d’isòtops de plom de Cap de Barbaria II amb diverses mineralitzacions 

del Mediterrani Occidental. El marge d’error analític de les mesures es inferior a les dimensions dels símbols.

6.2.5.4. Cronologia i Interpretació

Ja hem vist en altres apartats les particularitats cronològiques del poblat de Cap de Barbaria 

II i com aquesta pot situar-te d’una manera fefaent entre els segles XVI i IX cal ANE. No 

obstant, cal tenir ben presents els contextos d’aparició de cadascuna de les peces del poblat 

doncs tal volta es poden matisar alguns aspectes del conjunt. 

En aquest sentit cal recordar la inexistència de mineral de coure ni tampoc d’estany a les 

Pitiuses, fet que suposa que totes les restes o objectes d’aquests metalls, o aliatges derivats 

d’aquests, han de ser necessàriament procedents de l’exterior. Aquest fet, resulta important 

i plenament coherent amb que bona part dels objectes metàl·lics localitzats a Eivissa i 

Formentera siguin precisament lingots. 

6.2.5.4.1. (E2N2):

Així, la gota de fosa (E2N2), posa de manifest que a Cap de Barbaria II es portaren a terme 

feines de fosa de metall, per a la producció de bronze. Pel que hem pogut observar al SEM, 

en aquest cas concret cal posar en relació aquestes feines amb un probable exemple de fosa 

conjunta (cosmelting) de metall de coure (o d’un bronze pobre) i cassiterita (SnO2). Aquest 
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fet es posa de manifest en les grans quantitats d’estany que es concentren en algunes de les 

fases de formació de la gota, i que com hem comentat, superen el 60% en alguna de les fases. 

Aquestes mateixes fases han estat contrastades experimentalment en diverses ocasions i tot 

i no esdevenir majoritàries, hi són presents en processos metal·lúrgics que combinen coure i 

estany metàl·lic (ROVIRA, et al., 2009, pp. 410–413). 

L’únic paral·lel comparable a les Balears correspon a una gota procedent del poblat naviforme 

de Closos de Can Gaià (Felanitx, Mallorca), que recentment ha estat metal·lografiada (SALVÀ 

2013, Annex 2, p.96). Aquesta correspon a un aliatge de bronze amb 3% d’Sn en estat de brut 

de colada que presenta camp dendrític amb abundants punts blancs de compost delta (ric en 

estany); segregats d’estany i inclusions de sulfur de coure.

Aquesta pràctica portaria implícita la importació no únicament de mineral o metall de coure a 

Formentera sinó també d’estany, que tal volta arribaria en forma de cassiterita, fet que permet 

contrastar com es portava a terme la captació d’aquests recursos. Aquest fet, a més s’ha de 

posar en relació a tota una sèrie d’altres activitats productives que es concentraven al conjunt 

de l’àmbit 2 i que fan possiblement d’aquest, un espai diferenciat de treball o producció, del 

qual malauradament no disposem encara de datacions de carboni 14. 

Per altra banda les dades corresponents als estudis d’isòtops de plom d’aquesta peça no 

permeten atribuir-la a una sola àrea isotòpica, doncs es situa en una zona de solapament de 

minerals procedents de Sardenya i d’altres de Menorca. 

6.2.5.4.2. CBII/2012/1/116:  

El cas de les làmines, és diferent doncs provenen d’un context clarament relacionat amb tot un 

conjunt d’activitats domèstiques, especialment de processat i consum d’aliments, com ho és la 

UE 1.9.1.3 de l’Àmbit 9. A més aquesta mateixa UE disposa de 2 datacions radiocarbòniques 

(MAMS-22644 i RICH-20967) que permeten situar els diferents materials que la composen a la 

primera fase de poblament, als segles XVI-XV cal ANE (Veure capítol 5). 

Per les seves dimensions no resulta possible atribuir-les a cap objecte ni a cap funció concreta. 

No obstant, les seves característiques tecnològiques posen de manifest que foren objecte d’un 

treball de forja, similar al que podien rebre objectes senzills com per exemple els punyals. De 
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fet, a mode d’hipòtesi, la seva presència en contextos domèstics podria estar relacionada amb 

algun tipus d’activitat de manteniment d’aquests objectes els quals requereixen puntualment 

d’un esmolat o retocat i que podria haver-ne provocat el despreniment. 

Les dades procedents dels estudis d’isòtops de plom ha permès relacionar-les directament amb 

les mineralitzacions emprades en vàries peces de les Coves des Càrritx i des Mussol, que són més 

o menys contemporànies a les ocupacions de Cap de Barbaria II. Aquest fet, permet plantejar 

a tall d’hipòtesi uns mateixos canals de circulació per a les illes de Menorca i Formentera en 

els segles centrals de II mil·lenni cal ANE. Malauradament aquest conjunt mineralògic no ha 

pogut ésser concretat doncs es situa en una zona de solapament de varis camps isotòpics, entre 

els quals hi trobaríem els de Sardenya, Menorca i sud de França com als més probables.

6.2.5.4.3. Núm. 10.106/1

Pel que fa a la peça 10.106/1, localitzada a l’àmbit 5-C en el decurs de les campanyes dels 

anys 80, s’ha pogut contrastar que no es tractava de cap tipus d’escòria, sinó d’un  objecte 

completament alterat i mineralitzat per els efectes de la corrosió. El seu context d’aparició 

no disposa de datacions radiocarbòniques, tot i que estructuralment s’associa a un àmbit 

construït amb tota seguretat en les fases més recents del poblat. Així, juntament amb la gota 

de fosa E2N2, i la peça 1.125 posen de manifest l’aliatge i ús d’artefactes de bronze a Cap de 

Barbaria II, els quals poden presentar diferents percentatges d’estany. 

Les dades procedents dels estudis d’isòtops de plom han permès acotar les possibles 

mineralitzacions d’origen de la peça, tot i que s’ha posat de manifest que es tracta possiblement 

de mineralitzacions diferents de les emprades en la resta de peces del jaciment. Per altra 

banda, la peça es situa en una zona de solapament del camp isotòpic del sud de França, però 

sense entrar a la zona central de les seves mineralitzacions. 

6.2.5.4.4. Núm. 2014/532 (Ham)

El possible fragment d’ham, localitzat entre les restes associades a la UE 2.8.1.3 de l’àmbit 

8, resulta especialment interessant en la mesura que és un dels pocs objectes funcionalment 

definit que podem situar en context. Aquest, concretament correspon al nivell d’ús associat 

al funcionament d’una estructura naviforme, en el qual s’han documentat nombroses restes 
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associades a activitats de consum, especialment de mol·luscos marins, però també fauna 

i diverses restes. A més a més, en el mateix nivell s’han pogut identificar diverses restes 

d’ictiofauna, encara no identificades, que permeten situar amb tota seguretat les activitats de 

pesca i el consum de peix per les comunitats de Cap de Barbaria II, en les quals hi intervingué 

segurament el fragment d’ham.

A nivell tecnològic representa diversos aspectes destacables com el fet de constituir una peça 

amb nivells importants d’As, com és més habitual en les primeres fases del poblat,  i també 

esdevé una evidència directa de la forja d’objectes, a més de constatar la pràctica tecnològica 

del recuit per tal d’homogeneïtzar el metall abans de treballar-lo.

6.2.5.4.5. Peça 1.125

Del fragment de punxó, cal recordar que fou localitzat entre les restes associades a la UE 

1.7.6.1 de l’àmbit 7, de manera que es tracta d’un objecte funcionalment definit que podem 

situar en context, malgrat que fou excavat en bona part en les campanyes dels anys 80. De fet, 

correspon al nivell d’ús associat al funcionament d’una estructura naviforme (Àmbit 7), en la 

qual s’han documentat nombroses restes associades a activitats de consum, especialment de 

mol·luscos marins, però també fauna, restes carpològiques i altres elements com els molins, 

morters o els recipients ceràmics que posen de manifest el caràcter domèstic d’aquestes 

estructures. A més, podem situar radiocarbònicament aquesta estructura mitjançant una 

datació que la situa en funcionament a la primera fase del poblat.

A nivell tecnològic representa diversos aspectes destacables com el fet de constituir la única 

peça  de bronze amb nivells baixos d’Sn coneguda al poblat, tot i que sí que en disposem 

d’altres a Formentera com és el cas de l’exemplar de Cova des Riuets, que precisament també 

correspon a un punxó de secció quadrangular i esdevé una nova evidència directa de la forja 

d’objectes a Cap de Barbaria II.

6.2.5.5. Síntesi

Així, amb tot plegat, hem vist com els diferenciats elements metàl·lics estudiats per a Cap de 

Barbaria, que corresponen a 4 objectes treballats i una gota de fosa, permeten representar 

al poblat formenterer la part final del procés de producció metal·lúrgica corresponent als 

treballs de fosa i post-fosa, així com a l’ús i manteniment dels mateixos. L’absència de restes 
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de mineral així com d’escòries o vasos de reducció, no permeten situar aquestes fases del 

treball metal·lúrgic al poblat, fet que, relacionat amb la notable presència de lingots entre 

els objectes recuperats en diversos dipòsits formenterers, apunten a que podria ser aquest el 

mecanisme d’arribada de matèria primera. 

De la mateixa manera, aquestes restes poden posar-se en relació amb determinades feines 

com per exemple les relacionades a l’explotació dels recursos marítims mitjançant la pesca 

o bé d’altres activitats més aviat senzilles en les quals hauria intervingut el punxó, les quals 

s’haurien desenvolupat ja des dels primers moments d’ocupació del poblat. 

Les dades d’isòtops de plom permeten posar de manifest una diferenciació pel que fa a les 

àrees de mineralització dels objectes estudiats, que tal volta es tradueixi en diferents estratègies 

de proveïment, que de moment no podem concretar. Tot i això, el paper general que jugaria 

la metal·lúrgia en el si d’aquestes societats és gairebé testimonial i posa de manifest que els 

contactes amb l’exterior, almenys en clau metal·lúrgica, degueren ser molt escassos amb 

anterioritat al Bronze Final o darrera fase d’ocupació del poblat.

6.2.6. Cova des Riuets (Formentera)

6.2.6.1. Introducció

La Cova des Riuets, es una de les moltes coves situades a la cara nord-oest del penya-segat 

de la Mola (fig. 79.4), el promontori més important de Formentera amb una alçada de 195 

metres. Els primers indicis d’ocupacions prehistòriques a la cova foren donats a conèixer 

per Trias l’any 1974, on en una visita de caràcter espeleològic es recuperaren un important 

conjunt de restes ceràmiques en superfície (TRIAS & ROCA, 1975), avui dipositades al 

Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera. Recentment, l’any 2002, la cova fou objecte 

d’una campanya d’excavacions arqueològiques a càrrec de Ricard Marlasca i el seu equip.

D’aquesta darrera intervenció es va recuperar un dipòsit arqueològic molt complert del qual 

s’han obtingut dues datacions71 d’inicis del II mil·lenni cal ANE, la majoria d’elles referides 

a un conjunt d’activitats de caràcter domèstic. Entre aquestes hi destaquen la ictiofauna 

(MARLASCA, 2008), la fauna (LÓPEZ GARÍ, et al., 2013), la ceràmica (MARLASCA et 

71 Veure BETA-171380 i BETA-171381. (LÓPEZ GARÍ et al., 2014, p. 67).
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al., 2014) o les restes arqueobotàniques (LÓPEZ GARÍ, et al., 2013b) i malacològiques 

(MARLASCA, 2010). No obstant, sembla que la cova des Riuets, únicament va esdevenir 

el contenidor d’aquestes deixalles domèstiques, doncs la seva morfologia i característiques 

actuals no permeten pensar que fos el lloc d’habitatge. Per això els investigadors responsables 

proposen que les restes provenen d’una cova situada uns metres per sobre d’aquesta, o d’una 

zona externa de la cova, que degué col·lapsar, fent que el dipòsit arqueològic pertanyi a un 

sol moment. Així, la seqüencia estratigràfica s’ha sintetitzat de la següent manera:

· UE 1.- Superficial. Es tracta d’un nivell de pols que cobria en general tots els sectors.

· UE 2. - Nivell molt dispar segons el sector, format per llims taronges irregulars.

· UE 12.- Es tractaria de l’estrat que es va formar amb els materials ceràmics, ossis i de tot 

tipus quant aquests van entrar a la cova.

En general les excavacions de Cova des Riuets han fornit un gran nombre de restes materials 

(la majoria procedents de la UE-12) i ha estat el primer dels jaciments prehistòrics estudiats 

a les Pitiüses en incorporar diversos estudis interdisciplinaris. 

Entre els objectes recuperats en destaquem un fragment de punxó metàl·lic, que tot seguit 

analitzem. Aquest va aparèixer a la zona d’entrada de la cova, en posició secundària i es va 

atribuir a un context del bronze inicial, datat a principis del segon mil·lenni cal ANE, del que 

la Dra. Carme Rovira en va realitzar l’estudi arqueometal·lúrgic.

6.2.6.2. Descripció 

Aquesta peça, recuperada en el decurs dels treballs d’excavació de la Cova des Riuets 

(Formentera) durant la campanya de 2002, consisteix en un petit fragment de punxó de 

secció quadrangular, corresponent a la part no-funcional del mateix i amb unes dimensions 

de 6 mm de longitud. 

6.2.6.3. Arqueometal·lúrgia

L’estudi arqueomètric, realitzat per Carme Rovira, sobre aquesta peça s’ha realitzat mitjançant 

aparell de Fluorescència de Rajos X (XRF-ED)72 (Taula 22) per tal d’obtenir les dades relatives 

a la composició química del metall. 

72 En aquest cas les anàlisis foren realitzades per Carme Rovira i Ignacio Montero amb un espectròmetre instal·lat a la seu 
del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), model METOREX XMET 920MP amb un detector de Si (Li), dotat d'una 
font doble d'Americi / Cadmi. 
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Malauradament, aquesta peça es troba intensament afectada per fenòmens de corrosió, fins al 

punt que es troba gairebé totalment mineralitzada i ja no conserva un nucli metàl·lic continu, 

cosa que limita l’obtenció de resultats. Malgrat tot, es constata que la peça té en la seva zona 

central lleus indicis de microestructura granular generada per un tractament tèrmic que hauria 

d’anar relacionat amb un treball de martelleig previ (ROVIRA & GÓMEZ, 2003, pp. 29–33), 

del qual en canvi no se’n documenten traces. Així, els resultats dels anàlisis de composició 

indiquen que es tracta d’un bronze pobre, es a dir, un aliatge binari de coure i estany. Com a 

element secundari s ‘ha identificat Fe en poca quantitat i com a impureses, Ag i As. 

Anàlisi Sigla Tipus Jaciment Fe Cu Ag As Sn

PA22804C CR02-21335-203 Frag. Punxó Cova des Riuets 0,4 93,2 ND 0,04 6,35

PA11659 CR02-21335-203 Frag. Punxó Cova des Riuets 0,26 92,6 0,01 ND 7,11

Taula 22. Anàlisis ED-XRF de Cova des Riuets amb valors expressats en % en pes (ND= no detectat).

6.2.6.4. Cronologia i Interpretació

El jaciment de Cova des Riuets, ha fornit una gran quantitat de material, especialment ceràmic 

però també arqueobotànic i arqueozoològic que el situen com un dels més importants a l’hora 

de conèixer les societats prehistòriques de les Pitiüses. Els seus investigadors situen tot el 

conjunt a inicis del segon mil·lenni cal ANE, en base a les dues datacions ja esmentades. No 

obstant, ja hem comentat que la posició secundària en que foren localitzades la totalitat de 

les restes i les circumstàncies de la formació del dipòsit, recomanen cautela alhora d’atribuir 

tot el conjunt a aquestes cronologies. De fet, si es tractava d’una ocupació molt dilatada en el 

temps o no és difícil de deduir amb les dades de les que actualment es disposen. 

No obstant, sembla evident que el tipus de restes del jaciment responen a les d’un conjunt de 

pràctiques de tipus domèstic, que els investigadors d’aquest espai situen hipotèticament en 

la part superior de la cova. Entre aquestes, hi hauria segurament treballs d’emmagatzematge, 

processat i consum d’aliments, així com altres pràctiques econòmiques o productives com 

les de manteniment, o elaboració de recipients ceràmics. És aquest el context en el que cal 

entendre la troballa del punxó de Cova des Riuets, manufacturat en bronze, i possiblement 

un dels primers testimonis de la presencia d’aquest metall a les Balears, tot acceptant la 

cronologia de primera meitat del segon mil·lenni cal ANE. 
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En capítols anteriors fèiem referència a la presència d’aquest tipus d’objectes entre els 

principals assentaments del Calcolític campaniforme o epicampaniforme-dolmènic de les Balears, 

a jaciments com per exemple Son Matge. No obstant això, l’adscripció calcolítica de molts 

d’aquests ha estat recentment posada en dubte (SALVÀ 2013). Tal volta un dels paral·lels més 

importants tant a nivell tipològic, com pel seu ancoratge cronològic, es trobin a s’Arenalet 

de Son Colom (RAMIS, et al., 2007, p. 341) i especialment al Dolmen de s’Aigua Dolça 

(GUERRERO, et al., 2003) amb la presència de punxons de bronze perfectament datats a 

inicis del II mil·lenni cal ANE73. De la mateixa manera, la troballa del punxó a l’àmbit 7 de 

Cap de Barbaria II, també de secció quadrangular i de composicions molt similars, associat 

a un context domèstic, consoliden la vigència d’aquests objectes en les primeres etapes del 

poblament formenterer.

6.2.7. Formentera (Formentera)

6.2.7.1. Introducció

L’any 2015, amb motiu de les campanyes d’excavacions a Cap de Barbaria II, se’ns va 

notificar la troballa recent d’una punta de fletxa metàl·lica, aparentment sense context. 

Aquesta troballa tingué lloc en les proximitats d’una casa anomenada Can Baram, situada uns 

vuit-cents metres al sud de la localitat de Sant Ferran tot i que no és aquesta la finca on es va 

localitzar, sinó la que queda just davant d’una zona boscosa, a l’altra banda del camí que les 

separa (fig. 79.6). 

6.2.7.2. Descripció

L’objecte localitzat en aquest indret es correspon amb una punta de les anomenades de 

tipus Palmela. Aquesta, de forma allargada, presenta una fulla de morfologia ovalada i 

lleugerament apuntada a l’extrem, un peduncle allargat situat al centre, de secció rectangular 

i que s’estreny  de manera progressiva. Aquest exemplar presenta la punta lleugerament 

endoblada, possiblement degut a un impacte amb una superfície més dura. En conjunt és 

una peça molt estilitzada i presenta una cara lleugerament corba i l’altra plana, fet que pot 

suggerir la seva producció en motlle. També presenta unes línies perpendiculars a l’eix del 

73 UTC-4744: 3460+40 BP (GUERRERO et al. 2003) 
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peduncle que poden associar-se a l’emmanegament de la peça. Les seves dimensions són 

73mm de longitud i 17,7mm d’amplada màxima a la zona bisellada de les vores. El peduncle 

mesura 46,8mm mentre el seu ample oscil·la entre els 17,7mm de màxima i els 1,9mm de 

mínima a la punta. El gruixos de la peça són 1,8mm al peduncle, 3,4mm al centre i 2,4mm a 

la fulla. El seu pes és 11,97gr. 

 

Figura 135: Imatge de la punta de tipus Palmela de Formentera.
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Figura 136: Dibuix de la punta Palmela, de Formentera (obra de Oscar García-Vuelta).

6.2.7.3. Arqueometal·lúrgia 

L’estudi arqueomètric que hem pogut realitzar sobre aquesta peça ha combinat diverses 

tècniques. En primera instància un estudi mitjançant aparell de Fluorescència de Rajos X 

(pXRF-ED) (Taula 23.) per tal d’obtenir les dades relatives a la composició química. D’aquesta 

se’n desprèn que es tracta d’una peça de coure amb un 1,68% d’As i impureses de Fe, Bi, Pb. 

Es tracta de la única peça de les Pitiüses que presenta Bismut com impuresa, fet significatiu 

de que tal volta el mineral d’origen de la peça fou substancialment diferent del de la resta. 
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Anàlisi Tipus Jaciment Fe Cu As Pb Bi

PA24251 Punta Palmela Formentera 0,26 97,8 1,68 0,1 0,16

Taula 23: Anàlisis ED-XRF de la Palmela de Formentera amb valors expressats en % en pes (ND= no detectat).

6.2.7.4. Cronologia i Interpretació

Les puntes de tipus Palmela son considerades un model d’origen ibèric, tot i que la seva distribució 

ultrapassarà aquests límits geogràfics, fins al punt que ara mateix es coneixen exemplars a bona 

part de França, i el nord d’Àfrica (ROVIRA & DELIBES DE CASTRO, 2005). Aquest, a 

més, és un dels tipus clàssicament relacionats amb el Grup Campaniforme, associació que s’ha 

posat de manifest en molts contextos, normalment funeraris (GARRIDO-PENA, 2000), tot 

i que també es documenten en altres jaciments contemporanis no campaniformes i la seva 

perduració ja es pot documentar fins a ben entrat el I mil·lenni cal ANE. 

Existeixen diverses tipologies al respecte d’aquestes peces, que en ocasions s’associen a tipus 

específics de puntes de fletxa o puntes de llança, tot i que rarament estableixen distincions 

entre elles. No obstant, la tipologia que gaudeix actualment de més acceptació científica i que 

estableix una classificació dels diferents tipus de palmeles és la de German Delibes (1977, pp. 

110–111) (fig. 137), que a partir d’una trentena d’exemplars de la Meseta proposà tres tipus i 

que posteriorment fou contrastada estadísticament amb més de 100 exemplars (GARRIDO-

PENA, 2000, pp. 172–179) són aquests:

· Tipus A o de fulla ovalada. Es subdivideix en tres subtipus (A1, A2 i A3) en funció de la 

proporció  peduncle-cos. 

· Tipus B o de fulla semicircular i espatlles marcades. També es subdivideix en dos subtipus 

en funció del peduncle (B1 i B2). Es contemporani al Tipus A.

· Tipus C o de forma romboïdal i peduncle ample. Es el més tardà dels tres. 

A aquesta classificació posteriorment s’hi afegeix dos nous elements (S. ROVIRA, 

MONTERO-RUIZ, & CONSUEGRA, 1992):

· Tipus D, de morfologia triangular. 

· Tipus E, la clàssica punta d’aletes amb peduncle prolongat, que apareix ja al Bronze antic 

però arrela principalment en el Bronze ple. 
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Figura 137. Proposta tipològica per a la classificació de les puntes tipus Palmela de Germán Delibes (1977, p. 110).

Els estudis de composició de les puntes Palmela mostren una presencia majoritària de coures 

amb petites impureses, tot i que també hi ha peces amb proporcions d’arsènic que no solen 

superar el 2 % (S. ROVIRA et al., 1997). Les diferents morfologies de les puntes semblen 

correlacionar-se amb el desenvolupament de tractaments com el recuit, o simplement amb 

una evolució gradual del sistema d’emmanegament (GARRIDO-PENA, 2000, p. 179).

Existeix també un cert debat al voltant de la funcionalitat d’aquests objectes i la possible 

associació d’alguns d’aquests tipus a usos diferenciats. Aquestes propostes apunten al seu ús 

com puntes de fletxa (per exemple HUNT-ORTIZ, 2003, p. 308); o com puntes de llança 

o javelines. Altres autors, (KAISER, 2003) plantegen la possibilitat que les més gran fossin 

puntes de llança i les de menors dimensions puntes de fletxa. Per altra banda se n’ha discutit 

el seu caràcter d’arma o eina destinada a la cacera, tot i que els casos d’associació d’aquests 

objectes a elements de violència són escassos. Un recent estudi que combina diferents 

aproximacions experimentals (GUTIERREZ et al., 2010), ha posat de manifest la eficàcia de 

l’ús de les puntes Palmela en les tres modalitats esmentades, especialment, com a puntes de 

fletxa en tots els seus formats. Per contra, els tipus més petits difícilment resulten funcionals 

com a  puntes de javelina o llança.

En el cas de l’exemplar de Formentera, tipològicament encaixa amb el tipus C (DELIBES, 

1977, p. 110) i pot comparar-se amb alguns exemplars catalans com el de Cova de la Cobertera, 

així com alguns exemplars de la Meseta nord com el San Juan de Baños o el de Zorita del 

Páramo (S. ROVIRA et al., 1997, p. 301 i 303).
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De la seva composició val a dir que és força similar a altres exemplars de Palmela coneguts 

a la Península i que és la única peça de totes les analitzades per a les Pitiüses que presenta 

impureses de bismut. Aquest és un element recorrent en algunes de les puntes de Palmela 

peninsulars com les de Tossal de les Venes (Reus), Los Eriales (Granada) o Bullas (Múrcia) i 

que també es documenta en algunes mineralitzacions de la Península Ibèrica com les de Totana 

o Peñalosa. Aquest fet podria suggerir a priori la utilització d’un mineral diferent per aquesta 

peça que per a la resta d’objectes analitzats. No obstant això, les dades disponibles són encara 

insuficients per a establir un possible origen d’aquesta peça i cal tenir present que el bismut 

no es detectava normalment en les anàlisis XRF antigues del Proyecto de Arqueometalúrgia de la 

Península Ibérica.

Des d’un punt de vista tecnològic, aquestes  es conformen mitjançant el batut a partir de 

làmines que serien deformades en fred. Ja hem vist que el cas formenterer presenta certes 

particularitats que suggereixen la seva producció en motlle, fet que en el registre arqueològic 

s’ha posat de manifest en l’exemplar valencià del Gargao (SIMÓN, 1998, p. 164) i en les 

anàlisis metal·logràfiques de la punta de Lituero (ROVIRA & DELIBES, 2005, p. 502).

A les Balears, només hi ha constància d’algun paral·lel a Menorca, concretament procedent 

del sepulcre de Ses Roques Llises (PLANTALAMOR, 1991), del qual malauradament no es 

disposen de datacions radiocarbòniques; no obstant, l’ús d’aquest tipus d’estructures està 

relativament ben acotat entre el 1880 i el 1520 cal ANE (MICÓ, 2006, p. 426). Tot i haver-

se documentat sense context, podem posar-la directament en relació amb les evidències 

procedents del Dolmen de Ca na Costa, del que es troba a menys de 4 Km. D’aquest sepulcre, 

que funcionà amb seguretat entre 2.013 i 1.776 cal ANE74, en provenen diversos fragments 

associats a ceràmica de filiació campaniforme (FERNÁNDEZ, et al., 1976; TOPP, 1988), 

que tradicionalment es relaciona amb les puntes Palmela, motiu pel qual creiem que la peça 

formenterera podria ajustar-se a aquestes cronologies. 

74 Veure KIA-14329 i KIA-14330 (COSTA & GUERRERO, 2002).
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6.2.8. La Savina (Formentera)

6.2.8.1. Introducció

El conjunt de peces del dipòsit de La Savina (Formentera), va ser trobat l’any 1910, fent el 

traçat de la carretera de la Savina a la Mola, descobrint-se un conjunt d’elements metàl·lics 

integrat per una destral tubular amb una anella lateral, una destral plana amb apèndixs laterals 

i un nombre indeterminat de lingots circulars plano-convexos. La notícia, a nivell científic, va 

ser donada a conèixer per Pérez-Cabrero, qui en la seva descripció parla de “fondos de crisoles”, 

probablement volent referir-se als lingots plano-convexos (PÉREZ CABRERO, 1911, p. 34). 

De totes aquestes peces, les dues destrals i un dels lingots plano-convexos es conserven al 

MAEF i han estat objecte de diversos estudis. Un altre d’aquests lingots, estava a la col·lecció 

de Vives Escudero (VIVES Y ESCUDERO, 1917, fig.7) (fig. 138) i constava com a desaparegut 

fins que recentment l’hem pogut localitzar entre els fons del Museo Arqueológico Nacional. La 

resta de lingots sembla ser que foren fosos per aprofitar-ne el metall. 

La troballa ha passat a la bibliografia arqueològica com a “dipòsit de la Savina” i, amb 

petites modificacions, ha estat reproduït pels diversos investigadors que han tractat el 

conjunt (ALMAGRO, 1962, p. 12; FERNÁNDEZ, 1974, p. 67; SORÀ, 1944, p. 20; VIVES 

Y ESCUDERO, 1917, p. 2). Posteriorment, en el marc d’obres més generals, German 

Delibes i Manuel Fernández-Miranda (1988, pp. 90–91), en realitzaren per primer cop la 

seva caracterització química elemental, esdevenint les darreres aportacions específiques de 

les que ha estat objecte el dipòsit. Posteriorment ha estat inclòs en diverses recopilacions o 

treballs de síntesi sobre la prehistòria de les Pitiüses (COSTA & BENITO, 2000; COSTA & 

FERNÁNDEZ, 1992) o de les Balears (GUERRERO, et al. 2007; GUERRERO, 2008)  o 

darrerament sobre metal·lúrgia, com la tesi den Bartomeu Salvà (2013).
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Figura 138: Imatge de les vitrines de la col·lecció Vives on pot apreciar-se el lingot de La Savina (Arxiu MAEF).
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Figura 139. Conjunt de peces que formen el dipòsit de La Savina.

6.2.8.2. Descripció

El dipòsit de La Savina, està format amb tota seguretat per una destral plana d’apèndix 

laterals, una destral tubular i un mínim de dos lingots plano-convexos.
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- Nº 1.494:

Destral tubular amb anella lateral (fig. 140). De boca ovalada i cos ample, presenta unes vores 

còncaves i convergents cap al taló, el tall lleugerament convex i una robusta vora envoltant el 

buit d’emmanegament, que és de secció rectangular. Les cares presenten una petita nervadura 

central que arranca de sota la vora. Està feta amb motlle de dues valves, la unió de les quals 

està molt marcada als costats de la peça. La seva conservació és bona, excepte una fractura a 

la vora. Al fons del tub presenta restes del que sembla terra argilosa que, juntament amb les 

rebaves de fosa, semblen indicar que la peça no va arribar a ser utilitzada. Les seves mides 

són 14,2 cm de longitud, 6,3 cm d’amplada a la boca i 6,6 cm d’amplada al tall. El seu pes és 

de 392 gr. 

Figura 140. Destral tubular de La Savina, (N.1494).
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Figura 141. Dibuix de la destral tubular de La Savina N.1494, (modificat de DELIBES & FERNÁNDEZ-

MIRANDA, 1988: pàg. 91, Fig. 44).

- Nº 1.492:

Destral plana d’apèndixs laterals (fig. 142). De forma trapezoïdal allargada, vores rectilínies 

convergents cap al taló i tall marcadament convex. Està feta amb motlle de dues valves i 

presenta dos petits apèndixs en forma de mugró, un a cada costat. Les imperfeccions de 

l’acabat final de la peça, així com la rebava de fosa a la línia d’unió de les valves del motlle, 

fan pensar que és una peça que no va arribar a ser utilitzada. Les seves mides són 15,4 cm de 

longitud i 4,6 d’amplada al tall. El seu pes és de 633 gr. 
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Figura 142: Destral plana d’apèndixs de La Savina, (N.1.492).

 

Figura 143. Dibuix de la destral plana de La Savina N.1492 (modificat de DELIBES & FERNÁNDEZ-MIRANDA, 

1988, pàg. 91, Fig. 44).



272

- Nº 1.493: 

El lingot conservat al MAEF és de forma circular (fig.144), amb la cara superior convexa i la 

inferior plana, les seves vores són irregulars i rugoses, i presenta nombrosos vacúols de les 

bombolles que es produeixen en vessar el metall fos al motlle. Amida 14 cm de diàmetre i el 

seu gruix màxim és de 2,5 cm i el seu pes és de 1654 gr. 

Figura 144. Lingot planoconvex de La Savina (N.1493).

 

Figura 145. Dibuix de la lingot planoconvex de La Savina N.1493, (modificat de DELIBES & FERNÁNDEZ-

MIRANDA, 1988, pàg. 91, Fig. 44).
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- Nº  1923/60/348: 

El lingot conservant al MAN (fig. 146), de forma gairebé circular, a l’igual que l’altre exemplar de 

La Savina, presenta la cara superior convexa i la inferior plana, amb les vores irregulars i rugoses 

a causa de les bombolles fruit de la colada del metall. El seu estat de conservació és bastant bo i 

sembla gairebé complert, a excepció d’un lateral que apareix seccionat. Les seves dimensions són 

aproximadament 13cm de diàmetre (13,1 cm de diàmetre màxim i 12,9 de mínim a les zones sense 

fracturar) i 3,6 cm de gruix màxim a la part central. El seu pes és de 1.247gr. 

Figura 146. Lingot planoconvex de La Savina (N.1923/60/348).

 

Figura 147. Dibuix del lingot de La Savina (N. 1923/60/348) conservat al MAN, (elaborat per Oscar Garcia-Vuelta).
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6.2.8.3. Arqueometal·lúrgia

L’estudi arqueomètric que hem pogut realitzar sobre aquest conjunt ha combinat diverses 

tècniques. En primera instància un estudi mitjançant aparell de Fluorescència de Rajos X 

(pXRF-ED) (Taula 24) per tal d’obtenir les dades relatives a la composició química, les 

quals han estant ampliades mitjançant un anàlisi ICP-MS sobre un dels lingots (1.493). En 

segona instància s’ha pogut realitzar una metal·lografia d’un dels lingots planoconvexos 

(1923/60/348) per tal d’aprofundir sobre les seves característiques tecnològiques i en darrer 

terme s’ha portat a terme un estudi dels isòtops de plom (1.492, 1.493 i 1.494) per mirar de 

determinar la procedència del mineral de coure emprat.

Al respecte dels anàlisis de composició realitzats sobre aquest conjunt se’n desprenen diversos 

aspectes remarcables. En primer lloc, que el conjunt resulta homogeni en el sentit que els 

dos lingots són de Cu i les dues destrals de bronze; no obstant, s’han de posar de manifest 

algunes particularitats de cadascuna d’elles. 

Pel que fa a la destral tubular, es tracta d’un bronze pobre en Sn i que presenta algunes 

impureses com Fe o Sb. La destral plana presenta una composició molt semblant a l’anterior 

a excepció que es tracta d’un aliatge més ric en Sn (11%). 

Al respecte dels lingots, en primera instància es va analitzar el lingot dipositat al MAEF 

(1.493), determinant-se que es composava fonamentalment de coure malgrat un de les s (cara 

còncava) abocava quantitats importants de Fe (7,14%). Aquest fet, portà a pensar que tal 

volta es tractava d’un fet distintiu de l’origen del metall, com ocorre en determinades zones 

per exemple de l’Alguer (Sardenya, Itàlia) (GIARDINO & LO SCHIAVO, 2007). Per aquest 

motiu es va decidir realitzar un anàlisi ICP del mateix indret, amb l’objectiu de contrastar 

aquestes dades, com després comentarem. La resta d’anàlisis efectuats sobre aquest lingot i 

sobre el que es troba al MAN (1923/60/348), són molt semblants doncs presenten quantitats 

per sobre del 98% de Cu i algunes impureses de Fe, Ni, Ag i Pb.

Anàlisi Sigla Tipus Fe Ni Cu Zn Ag Sn Sb Pb

AA1344 A 1493 Lingot (cara plana) 0,06 0,03 98,6 ND 0,03 tr 0,09 tr

AA1344 B 1493 Lingot (cara còncava) 7,14 0,14 92,1 ND 0,03 0,04 0,09 0,26
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Anàlisi Sigla Tipus Fe Ni Cu Zn Ag Sn Sb Pb

AA1354 1494 Destral tubular 0,06 0,01 91,9 0,09 0,01 7,56 0,04 ND

AA1355 1492 Destral Plana 0,12 0,02 88,2 ND 0,02 11,1 0,01 0,07

PA23384 1923/60/348 Lingot 0,66 0,04 98,9 ND 0,18 ND ND 0,19

Taula 24. Anàlisis ED-XRF del dipòsit de La Savina amb valors expressats en % en pes (ND= no detectat; tr= traces).

De l’estudi de composició per ICP (Taula 25), corresponent al lingot planoconvex de La 

Savina, en podem extreure diverses conclusions, especialment en comparació als realitzats 

mitjançant el mètode XRF. En primera instància, a través de les dades relatives a les 

quantitats de Ferro (Fe), es posa de manifest la pròpia heterogeneïtat de la metal·lúrgia i els 

metalls en base a la seva composició, especialment en els casos de peces prehistòriques o 

protohistòriques, fet que ens obliga a tenir ben present la representativitat a nivell quantitatiu 

d’aquets estudis. En segona instància es posa de manifest la validesa grosso modo dels estudis 

de composició mitjançant XRF, doncs la majoria d’elements apareixen detectats per ambdós 

mètodes amb major o menor precisió. No obstant, no s’observen quantitats relatives als 

sulfurs documentats en metal·lografia, com expliquem més avall.

Anàlisi Mètode Tipus Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb S

AA1344 B XRF
Lingot 

(cara còncava)
7,14 0,14 92,1 ND ND 0,03 0,04 0,09 0,26 ND

AA1344 A XRF
Lingot 

(cara plana)
0,06 0,03 98,6 ND ND 0,03 tr 0,09 tr ND

D14_01_1 ICP Lingot 0,01 0,02 99,4 0,08 0,02 0,11 <0,01 0,06 0,01 ND

Taula 25. Anàlisis ED-XRF i ICP-MS, del lingot planoconvex 1.493 de La Savina. Valors expressats en % en 

pes (ND= no detectat).

De l’estudi de la seva microestructura (fig. 148), fet a partir de la realització d’una metal·lografia 

sobre un fragment de mostra del lingot 1923/60/348, s’observa perfectament la gran 

porositat així com la formació d’estructures granulars de distintes dimensions que venen a 

indicar un refredament lent del metall de coure que es presenta com a brut de colada, es a dir, 

sense deformacions mecàniques post-fosa. Aquest fet, com també havíem vist per al cas del 

lingot de “Bosc den Rita” encaixa perfectament en el model de producció que es pressuposa 

a aquest tipus de peces on la colada metàl·lica es vessaria sobre un motllo o sobre un simple 
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forat al terra, sense rebre cap altre tipus de tractament més que deixar-lo refredar. S’hi poden 

constatar també algunes inclusions de sulfurs que poden observar-se a la figura 148, tant 

en camp clar com obscur i a 50 i 100 augments respectivament, i que possiblement s’han 

incorporat al lingot amb la resta de mineral. 

Figura 148. Lingot planoconvex 1923/60/348. Coure en brut de colada. Atac amb clorur fèrric i àcid clorhídric. 

Observacions en camp clar i camp obscur a x100 (Sup., Esq.), x200 (Sup. i Inf., Dret) i x500 (Inf., Esq.).

A més a més, s’han realitzat les proves de microduresa que la situen en uns valors mitjans de 

62,12 HV, (Taula 26). 

Anàlisi Sigla Tipus Jaciment
Núm. 

Mesures
Valor 
Màx.

Valor 
Mín.

Mitjana

PA23384 1923/60/348
Lingot 

planoconvex
La Savina 4 63 60 62,12

Taula 26. Resultats del test de microduresa Vickers (HV) del lingot de La Savina.

Aquests valors, realment molt homogenis, es situen lleugerament per sobre del que hauria de 

presentar un coure pur en brut de colada que no presenta cap tipus de tractament mecànic 



277

(mitjana de 40-50 HV) (SCOTT, 1991, p. 82). Es tracta d’un cas similar que ja havíem vist per 

al lingot planoconvex de Bosc de Can Rita, i que es degut a la presencia d’inclusions d’òxid 

de tipus eutèctic (Cu+Cu2O) (KIENLIN & PERNICKA, 2009, p. 265). 

En relació a les dades procedents dels anàlisis d’isòtops de plom (Taula 27), els resultats són 

les següents:

Sigla Descripció 206Pb/204Pb 207Pb/204Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 207Pb/206Pb

1493 Lingot Plano-convex 18,2808 15,6425 38,3916 2,10010 0,85568

1492 Destral plana d’apèndix 18,4212 15,6651 38,5753 2,09408 0,85039

1494 Destral tubular i anella 18,3205 15,6384 38,3242 2,09187 0,85360

Taula 27. Dades d’isòtops de plom de les peces de La Savina.

En primer lloc, s’ha procedit a avaluar les dades relatives al conjunt, per a posteriorment 

mirar d’establir relacions amb altres peces i zones mineres isotòpicament caracteritzades. 

Així, representades en els gràfics bivariables (fig. 149), mostren un conjunt completament 

heterogeni on tots tres elements presenten valors diferenciats fet que indicaria la presència  

tres mineralitzacions diferenciades.

Passant a la comparació amb altres peces estudiades per a les Balears, juntament amb les 

mostres menorquines ja esmentades hi incorporem les de Cap de Barbaria II, Can Marià 

Gallet i alguns elements de coure de La Fonteta i lingots peninsulars. 

Així, d’aquesta vista comparada, se’n desprèn una concentració de peces, que poden respondre 

a un grup relacionat isotòpicament, entre les quals hi trobaríem el lingot planoconvex de La 

Savina (Núm.1.493), juntament amb les dues destrals de taló de Can Marià Gallet, una mostra 

de Cap de Barbaria II i amb diverses peces de Es Càrritx, Es Mussol Forat de Ses Aritges i 

La Fonteta, ja comentats en apartats anteriors.  De la mateixa manera cal destacar la posició 

extrema de la destral tubular de La Savina, que a nivell isotòpic semblaria correspondre a 

mineralitzacions completament diferents de les de la resta de peces estudiades a les Balears.



278

Figura 149. Dades d’isòtops de plom de La Savina i altres objectes de Balears i el llevant Peninsular. El marge 

d’error analític de les mesures es inferior a les dimensions dels símbols.

Finalment passem a comparar les dades procedents del dipòsit de La Savina amb les possibles 

mineralitzacions d’origen, tant de les Balears, com de la Península Ibèrica i altres regions del 

Mediterrani, seguint els exemples anteriors de Can Gallet i Cap de Barbaria II.  

En primera instància, el cas del lingot planoconvex (Núm.1.493) es situa al límit de l’àrea 

isotòpica de les mineralitzacions de Linares, just en l’àrea de solapament d’aquesta amb les 

mineralitzacions de Sardenya, fet que fa que resulti molt complicat acotar-ne la relació amb 

una o altra (fig. 150).

En segon lloc, la destral plana d’apèndixs (1.492) no sembla que s’ajusti de manera consistent 

a cap dels camps isotòpics de les mineralitzacions conegudes. No obstant, es situa en un 

àrea de solapament de diverses mineralitzacions com les del sud de França o Sardenya, les 

quals serien les més probables, a falta de més dades que permetin acotar millor es seus 

respectius camps isotòpics. De la mateixa manera s’ha pogut constatar com aquestes peces 

formentereres s’allunyen notablement de mineralitzacions com les menorquines d’Illa den 

Colom i altres com l’Alcúdia, Linares o Ossa Morena. 
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Figura 150. Confrontació de les dades d’isòtops de plom de La Savina amb diverses mineralitzacions del 

Mediterrani Occidental. El marge d’error analític de les mesures es inferior a les dimensions dels símbols.

La tercera de les peces de la Savina, correspon a la destral tubular (Núm. 1494), que sens 

dubte és la que presenta els valors més extrems de tot el conjunt, situant-se normalment 

desplaçada de la resta de peces i també dels principals concentracions dels camps isotòpics 

de les mineralitzacions amb les que les hem comparat.

6.2.8.4. Cronologia i Interpretació

En la mesura que el dipòsit de La Savina, disposa de diversos elements diferenciats en la 

seva composició tipològica, hem distribuït els comentaries en funció de cadascun dels tipus 

representats, per a després fer-ne una síntesi de conjunt.

6.2.8.4.1. Destral tubular.

Les primeres destrals de canó o tubulars es fabricaren al Bronze Mitjà a l’Europa atlàntica 

i les Illes Britàniques i assoliren la seva major difusió al Bronze Final, on apareixen en 

concentracions espectaculars en dipòsits de centenars de peces distribuïts arreu d’aquestes 

regions (BRIARD & VERRON, 1976). De la mateixa manera, també es documenten en 

diversos indrets del Mediterrani, on possiblement tingueren una major difusió ja a partir del 
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canvi del II al I mil·lenni arq ANE. Entre aquestes cal destacar, un cop més, els exemplars 

sards i sicilians, on el dipòsit de Sa Idda (TARAMELLI, 1921), datat al segle VIII arq ANE, 

en representa un bon exemple. Altres exemplars del sud de França, realment similar a les 

peces eivissenques, poden documentar-se al peci de Rochelonge (BOUSCARAS & HUGES, 

1972), a més de  tot un seguit d’exemples del golf  de Lleó que pogueren formar part del 

mateix sistema de distribució (HUTH, 2000). 

En relació a la presència de destrals de canó a la Península Ibèrica, val a dir que no hi són 

gaire nombroses (MONTEAGUDO, 1977). No obstant, entre elles hi trobem algun dels 

millors paral·lels per a les peces eivissenques, com el cas de l’exemplar català d’Aldovesta, 

que està ben datat per context a mitjan segle VII arq ANE (MASCORT, et al. 1991, p. 34). 

De fet, son diverses les peces similars que trobem a altres indrets de Catalunya, com les dels 

dipòsits de Ripoll i Solsona (MARTÍ JUSMET, 1970, p. 130). També es coneixen diversos 

exemplars a terres valencianes, com el de la Carencia, datada entre els segles VIII-VII arq 

ANE (SIMÓN, 1998, p. 240).

No obstant, és a les a les Balears on documentem un nombre significatiu d’aquestes destrals, 

que a més a més es distribueixen a tot l’arxipèlag: l’illa de Mallorca amb deu exemplars 

(Almallutx, Ca’n Pa amb Oli, Santa Eugenia, Son Frare, Son Real, Son Ribes, Son Vanrell, 

Sa Mata, Casa Nova i Es Vincle Vell.), Menorca amb dues (les de Binimassó i una sense 

procedència) i les de Ses Salines a Eivissa i La Savina a Formentera, que centren aquests 

paràgrafs. Delibes i Fernandez-Miranda, distingeixen tres grups tipològics d’aquestes destrals, 

les de tipus Balear, les de Son Real i les de tipus Son Vanrell. De totes elles se’n destaca la seva 

cronologia més aviat tardana, tal i com venim comentant, que caldria situar al voltant del 

segle VIII arq ANE en la majoria dels casos. 

Pel que fa a l’exemplar de La Savina, així com el de Ses Salines, corresponen al tipus més 

habitual a les Illes Balears, que desenvolupen un anell circular molt gruixut, sota el qual, es 

troba una ansa i el cos, a mitjan destral, es fa de secció hexagonal. De fet, aquests mateixos 

autors interpreten aquest model com a una adaptació locals de models britànics més antics. 

Per al cas formenterer la situen com a un possible exemplar proper tipològicament a 

exemplars del tipus Wilburton/Wallington, mentre que el cas eivissenc s’assemblaria més a 

les anomenades tipus Gillespie, (DELIBES & FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1988, p. 112). 
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A nivell tecnològic, a partir de la composició ja hem vist com la destral formenterera de La 

Savina estava produïda a partir d’un bronze amb nivells relativament baixos d’estany (7,56%). 

Aquest fet s’havia destacat alhora de comparar aquests nivells amb la d’altres destrals de canó 

analitzades, com la de Son Ribes de Pina, que també presenta nivells força baixos (5,9%) 

(opcit., 152). No obstant, les dades procedents dels fragments de la destral de Ses Salines (12-

13%), que recollim més endavant, no semblen correspondre amb aquesta tendència. 

De la mateixa manera les dades d’isòtops de plom de l’exemplar de La Savina posen de 

manifest la poca relació que sembla tenir aquesta peça amb la resta de tipus i materials 

estudiats. Les seva signatura isotòpics es clarament diferent de les altres peces i segurament 

corresponen a mineralitzacions ben diferenciades, les quals tampoc s’han pogut acotar de 

moment, doncs no s’ajusten a cap de les àrees amb les que s’ha pogut comparar.

6.2.8.4.2. Destral Plana d’apèndix laterals

Les destrals planes són un tipus d’estri molt estès en les societats de l’Edat del Bronze, tant de 

l’Europa continental com dels grups atlàntics i mediterranis. En apartats posteriors, que només 

presenten elements d’aquest tipus, com Sa Bassa Roja i Xarraca, hem ampliat notablement les 

informacions corresponents a l’adscripció tipològica i cronocultural d’aquestes peces.

No obstant, si ens centrem en les destrals planes d’apèndix laterals, cas de l’exemplar de La 

Savina, cal distingir-les d’altres tipus com els lingots-destral (RENZI, 2010), amb els quals 

es venien correlacionant. Així, es tracta d’un tipus que es documenta en primera instància al 

Mediterrani Oriental, especialment a la península d’Anatòlia i l’ Egeu on juntament amb els 

exemplars també es localitzen motlles de fosa en cronologies del principis del II mil·lenni 

(HARDING, 1975, p. 186). 

Posteriorment es documentaran destrals planes d’apèndixs ja a la Península Ibèrica, Itàlia 

continental, illes del Mediterrani, Grècia, Holanda, Illes Britàniques i França. Entre els 

exemplars peninsulars, destaquen les classificacions de Delibes i altres (DELIBES et al., 

1999) basada en una proposta anterior de Fernández Manzano que té en compte l’amplada 

del taló i del tall. Les principals concentracions d’aquests tipus apareixen a la Meseta on 

a més es coneixen alguns motlles per aquestes peces en jaciments com Gusendo de los 

Oteros, (Lleó) (HERRÁN MARTÍNEZ, 2008, p. 453). Alguns autors (MONTEAGUDO, 
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1977, pp. 135–145) han proposat que possiblement l’expansió d’aquests tipus es produeixi  

primerament pel Mediterrani i, ja en cronologies més recents, cap a l’Atlàntic. De fet, la seva 

presència al Mediterrani Occidental és força habitual, en primer terme a Itàlia a partir del 

XII-XI arq ANE i després a l’illa de Sardenya, on es documenten als dipòsits de Sa Idda 

i a Flumenolongu (LO SCHIAVO, 1976), o al sud de França, a dipòsits com el de Venat 

(COFFYN, 1985), on poden ser datades al segle VIII A.C, per associació amb materials més 

moderns (RUIZ-GÁLVEZ, 1998). 

Precisament són aquests dos darrers exemples els que permeten aproximar-nos als casos 

de les Balears, inclòs el de La Savina de que aquí tractem, i que podem datar cap als segles 

IX i VIII arq ANE. De fet, Delibes i Fernández-Miranda (1988, p. 173), consideren la peça 

de La Savina, molt propera a determinats exemplars sards, connexió que es produiria al 

sud-est peninsular.

A nivell de composició es tracta d’un bronze binari amb poc més d’un 11% d’Sn i poques 

impureses, nivells relativament habituals entre les peces analitzades d’aquesta tipologia , 

com per exemple, el d’Arroyo Manzanas (MONTERO-RUIZ & VELASCO, 2001-02.), 

encara que els percentatges d’estany varien segons les zones, essent més alts els valors 

a la Meseta Nord, que en alguns casos poden superar el 20% d’Sn o bé combinar-se 

amb plom (HERRÁN MARTÍNEZ, 2008, pp. 338–339), que no al Llevant peninsular 

(SIMÓN, 1995).

Finalment, en base a les dades d’isòtops de plom no sembla que s’ajusti de manera consistent 

a cap dels camps isotòpics de les mineralitzacions conegudes. No obstant això, es situa en 

un àrea de solapament de diverses mineralitzacions com les del sud de França o Sardenya, 

les quals serien les més probables, especialment amb aquesta darrera doncs hi té molts 

paral·lels a nivell tipològic. De la mateixa manera s’ha pogut constatar com aquestes peces 

formentereres s’allunyen notablement de mineralitzacions com les menorquines d’Illa den 

Colom i altres com l’Alcúdia, Linares o Ossa Morena

6.2.8.4.3. Lingots Plano-convexos

El lingot és una massa metàl·lica destinada a ser utilitzada per en l’intercanvi del metall com a 

matèria primera i en la fosa del metall per a l’elaboració d’objectes, és tracta doncs d’un producte 
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intermedi en el procés productiu. Dels lingots de La Savina que, juntament amb el de Bosc de 

Can Rita, conformen els tres exemplars plano-convexos de Formentera, malgrat tractar-se de 

peces sense context arqueològic i sobre les quals no es disposa de cap tipus de datació absoluta, 

són diverses les apreciacions de caràcter relatiu i contextual que poden fer-se.

Aquest tipus de lingot, es documenta per primer cop finals del III mil·lenni a Oman, en 

concret a Maysar 1, localitat on hi ha unes importants mines de coure (MONTERO-RUIZ, 

2000, p. 61), estenent-se des d’aleshores arreu del Mediterrani Oriental, com quedarà pales 

als derelictes de Cap Gelidonya (BASS, 1967) i Uluburum (PULAK, 1988, 2001), o a través 

dels exemplars coneguts a l’illa de Xipre i a la costa del llevant Mediterrani.

Pel que fa a la seva presència al Mediterrani central i occidental, són comuns a Itàlia i, sobretot, 

a l’illa de Sardenya, on se’n troben nombrosos exemplars com els de Torralba, Caposanto, 

Siniscola, Funtana Coberta o Funtana Janna (LO SCHIAVO, et al., 2005). Entre altres 

conjunts de lingots sards ben datats destaquen els de la zona de l’Alguer, amb jaciments com 

els de Flumenelongu, amb 32 lingots (LO SCHIAVO, 1976) o els del poblat de Sant’Imbenia 

on aparegueren dos dipòsits (DEPALMAS, FUNDONI, & LUONGO, 2011) en relació a 

ceràmica fenícia vermella i eubea, amb un pes superior als 80Kg de metall, i datats al segle 

VIII arq ANE (LO SCHIAVO, 2007, p. 27). A més de l’illa de Sardenya s’han localitzat 

lingots planoconvexos en altres indrets mediterranis com l’illa de Sicília o la costa del sud de 

França on destaca el derelicte de Rochelonges (BOUSCARAS & HUGES, 1972).

Per altra banda, són també nombrosos els exemples presents a la Península Ibèrica on 

tradicionalment es daten als segles de transició del II al I mil·lenni arq ANE (MONTERO-

RUIZ et al., 2011). Entre aquests, cal destacar especialment els casos de la vessant atlàntica 

(COFFYN, 1985), com els Leira, Quinta de Ervedal, Fonte Velha, Ría de Hío, o el del 

dipòsit de Camposalinas. No obstant, és  a la vessant mediterrània on aquests ja apareixen 

més netament relacionats amb els primers moments de presència fenícia a la zona com 

poden ser els casos dels lingots sencers d’Alcanar o especialment els fragments de lingots 

planoconvexos de La Fonteta (RENZI et al., 2009). El treball de síntesi de Montero i 

altres (2011), recull tot un conjunt de jaciments on s’han documentat fragments de lingots 

planoconvexos, com: Sant Martí d’Empúries (L’Escala), Can Roqueta (Sabadell), Sant 

Jaume Mas d’en Serra (Alcanar-Tarragona), Tossal Redó (Calaceite-Teruel), Cerro de la 
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Cruz (Cortes de Navarra), Kutzumendi (Olarizu-Vitoria), Tossal del Mortorum (Cabanes-

Castelló), Morro de Mezquitilla (Algarrobo-Málaga), La Rebanadilla (Málaga), Calle del 

Puerto, 10 (Huelva), El Carambolo (Camas-Sevilla), El Palomar (Oliva de Mérida-Badajoz), 

El Risco (Sierra de Fuentes-Cáceres) o Lamela (Silleda-Pontevedra) als quals cal afegir els 

exemplars de Cova Freda i Cova del Frare (MARTÍN COLLIGA, 2000), que posen de 

manifest l’àmplia distribució d’aquests tipus.

Tot i que la variabilitat formal d’aquestes peces ha impedit una sistematització morfològica, 

en línies generals la quantitat de metall estimat per aquests lingots estaria entre el 1,5 i 2Kg on 

precisament els exemplars complets de La Savina (1.654gr.) i Bosc de Can Rita (2.139gr.) en 

són uns dels exemples més representatius. De fet, a excepció de casos molt puntuals com els 

de Quinta do Erdeval i el de Cortes de Navarra, que s’aproximen més a la mitjana britànica 

del Bronze Final (6Kg), la resta dels lingots plano-convexos peninsular s’ajustarien més a 

aquest primer patró (MONTERO-RUIZ et al., 2011, p. 110).

A nivell tecnològic, s’ha de destacar que els lingots plano-convexos, inclosos els formenterers, 

són de Cu sense aliar i amb baixa presència d’impureses, tal i com hem vist a través dels estudis 

de XRF-ED i ICP-MS. De fet, rarament es documenten lingots de bronze, alguns casos com 

els derelictes de Geligonda, Uluburum, Rochelongues (S.VII arq ANE) contenen lingots de 

Cu i Sn per separat. En aquest mateix sentit, tots els lingots de la Sardenya nuràgica (ox-hide 

i planoconvexos) són també de Cu sense aliar. Únicament, alguns fragments d’aquests lingots 

apareixen com aliatges de Cu-Pb, especialment relacionats amb la metal·lúrgia de colònies 

fenícies, on apareixen altres tipus de lingots de composició diversa com els lingots-destrals, 

que ja hem vist per als casos de Can Marià Gallet i Can Pere Joan, fet que reforça els vincles 

d’aquestes peces amb la zona alacantina. Entre els casos analitzats apareixen alguns lingots 

de Cu arsenical (5%), de la mateixa manera que altres exemplars presenten impureses de 

ferro, possiblement derivades de la inclusió d’escòria en el procés de manufactura del lingot. 

La localització de la majoria d’aquestes peces s’associa a assentaments i a dipòsits, fet que 

n’emfatitza el seu caràcter estrictament econòmic. La funcionalitat dels lingots de coure pur 

es diferent als de bronze o coures plomats, doncs posa de manifest el seu caràcter de matèria 

per a fondre i ser aliada amb altres elements, com podria ser la cassiterita, a diferència del 

reciclatge que poden estar indicant els lingots ja aliats.
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Precisament és aquest context cronològic  el que permet explicar la presència d‘aquests 

lingots a Formentera i per extensió a les Balears on trobem els paral·lels més propers als 

exemplars de Es Banyuls, estimant la seva arribada al voltant dels segles IX o VIII arq ANE 

i que com dèiem cal posar en relació a la irrupció fenícia a la zona. En aquest mateix sentit 

el cas balear resulta significatiu en la mesura que pogué disposar d’un criteri de redistribució 

propi, tal i com s’ha plantejat en base als lingots procedents dels Aljubs (Menorca), que són 

també plano-convexos i presenten pesos d’entre els 100 i 300 grams. Aquests, són més grans 

que altres exemplars com els de Son Mercer, però es creu que responen al mateix concepte 

de lingot, en referència als plano-convexos “clàssics”, més que adaptats a les demandes locals 

(MONTERO-RUIZ et al., 2005, p. 294).

Les dades d’isòtops de plom corresponents al lingot (Núm. 1493) de La Savina, es situen 

al límit de l’àrea isotòpica de les mineralitzacions de Linares, just en l’àrea de solapament 

d’aquesta amb les mineralitzacions de Sardenya, fet que fa que resulti molt complicat acotar-

ne la relació amb una o altra. 

6.2.8.4.4. Síntesi.

En suma, el dipòsit de La Savina, es possiblement el millor exemple del que disposem a 

l’hora de conèixer les xarxes d’interacció de les que participaren les comunitats prehistòriques 

pitiüses a començaments el I mil·lenni cal ANE.

La presència de peces de coure (lingots) i bronze (eines) per separat, permet posar de manifest 

el caràcter econòmic de la deposició on les peces de coure pur es dediquen a l’acumulació de 

metall per tal de poder ser aliat posteriorment amb altres metalls, mentre que  les peces de 

bronze són ja foses a mode de formes concretes, o pro-formes amb funcionalitat específica 

a les quals únicament els hi falten els acabats. 

Ja s’ha comentat que la deposició de les peces s’hauria produït possiblement al segle VIII o 

VII arq ANE. L’adscripció cronològica tardana d’alguns dels tipus representats com la destral 

tubular, així com l’àmplia distribució geogràfica d’altres tipus com els lingots planoconvexos, 

permeten plantejar l’existència d’un sistema de circulació de metall, vinculat al sud-est 

peninsular, tot i que d’abast Mediterrani i possiblement vehiculat pels agents fenicis al qual hi 

estarien ja integrades les Pitiüses. 
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Malgrat que les dades procedents dels isòtops de plom no resulten concloents a l’hora 

d’adscriure cap de les peces a cap mineralització concreta, sí que resulta interessant que les 

tres mostres presentin valors que es solapen parcialment amb algunes de les mineralitzacions 

sardes. Aquest fet, cal posar-lo en relació amb els nombrosos paral·lels tipològics que presenten 

els tres tipus  representats al dipòsit a l’illa de Sardenya, especialment rellevants per al cas dels 

lingots planoconvexos. Tal volta, la millor caracterització d’aquestes mineralitzacions permeti 

adscriure-hi algunes de les peces de La Savina amb més seguretat.

6.2.9. Punyal 1907 (Eivissa)

6.2.9.1. Introducció

Amb aquest nom s’ha publicat una peça que figura al fons del Museu Arqueològic d’Eivissa 

i Formentera des de l’any 1907, que fou trobat en algun indret de l’illa d’Eivissa, sense més 

precisions. L’objecte entrà al museu en donació de la Junta del Patronat i fou citat per primer 

cop per Sorà (1944). Sorprèn especialment per la seva preservació i perquè tipològicament 

es pot associar a alguns dels tipus presents al Calcolític campaniforme (DELIBES & 

FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1988, p. 86) 

6.2.9.2. Descripció 

Es tracta d’una peça, en concret un ganivet o punyal de fulla triangular i espigó. A més 

presenta el que semblen ser empremtes de martellejat a la vora de la fulla així com unes 

rebaves marginals amb aparent intenció ornamental, que formen una petita nervadura 

central a la seva intersecció prop de la punta. L’espigó fou aconseguit aparentment per 

estrangulament en fred. De la mateixa manera es poden observar algunes empremtes del que 

fou l’arc d’emmanegament sota el naixement de la làmina. Aquesta peça és d’una tipologia 

única a les Illes Balears. Les seves dimensions són 117mm de longitud, 40 d’amplada i un 

gruix de 2,5 mm, amb un pes total de 40gr. 
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Figura 151. Imatge del punyal de llengüeta Eivissa 1907.
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Figura 152. Dibuix del punyal de llengüeta Eivissa 1907 (modificat de DELIBES & FERNÁNDEZ-MIRANDA, 

1988, pàg. 85, Fig. 41).

6.2.9.3. Arqueometal·lúrgia

L’estudi arqueomètric que s’ha realitzat sobre aquesta peça ha consistit en un estudi mitjançant 

aparell de Fluorescència de Rajos X (XRF) (Taula 28) per tal d’obtenir les dades relatives a la 

composició química, que ha resultat un coure amb un 1,76 d’As i impureses de Fe, Zn, Pb, 

Ni, Sn i Sb.
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Anàlisi Sigla Tipus Jaciment Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb

AA 1343 1907
Punyal 

Llengüeta
Eivissa 0,15 0,03 97,1 0,13 1,76 0,01 0,03 0,02 0,1

Taula 28. Anàlisis ED-XRF del punyal 1907 amb valors expressats en % en pes (ND= no detectat).

6.2.9.4. Cronologia i Interpretació

Al respecte d’aquesta troballa, el cert és que no podem anar molt més enllà  d’assenyalar-

ne alguns elements a nivell tecnològic i tipològic, doncs la manca absoluta del context de 

procedència en limita moltíssim el potencial informatiu. 

Així, val a dir que alguns autors han s’ha assenyalat la similitud amb alguns exemplars del 

Calcolític Campaniforme, malgrat que a dia d’avui no es coneixen elements propis d’aquest 

grup arqueològic a l’illa d’Eivissa i els existents per a Formentera són encara circumstancials 

(TOPP, 1988). A nivell de composició química elemental sembla que també encaixa grosso modo 

amb les produccions d’aquest moment doncs es tracta d’un coure arsenical, propi de la majoria 

de peces calcolítiques, tant balears com peninsulars, i de molts dels punyals triangulars i espigó 

coneguts (ROVIRA & GÓMEZ RAMOS, 2003, pp. 103–126). De la mateixa manera que 

alguns dels primers elements metàl·lics de les Pitiüses presenten també alts continguts d’As 

com s’ha vist per als casos de la Palmela de Formentera, punxó de Riuets i diverses peces de 

Cap de Barbaria II. No obstant, el desconeixement absolut de les circumstàncies de la troballa i 

context de la peça aconsellen màxima prudència alhora de tenir-la en consideració. 

6.2.10. Puig de Ses Torretes (Eivissa).

6.2.10.1. Introducció

El jaciment de Puig de ses Torretes, situat a la zona alta del Cap des Llibrell, al municipi eivissenc 

de Santa Eulària des Riu (fig. 78.3), fou descobert per Joan Ramon l’any 1984 i seria objecte 

d’una campanya arqueològica poc temps després. Aquestes excavacions les dirigí Benjamí 

Costa, conservador del Museu Arqueològic d’Eivissa, l’any 1986, (COSTA & FERNÁNDEZ, 

1992, p. 301). De fet, es tracta d’un extens poblat de cabanes, el més gran documentat a l’illa 

d’Eivissa. Aquest s’escampa des del punt més alt del Puig i per bona part dels vessants de 

l’elevació. Els investigadors responsables han dividit el jaciment en sectors i a tots hi ha cabanes 
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o altres restes pendents d’identificar. El perímetre total encara no ha estat traçat. La situació 

és excepcional, especialment per un amplíssim control visual de la costa oriental d’Eivissa, de 

Formentera i des Freus. Les poques cabanes que s’han pogut identificar i documentar, en línies 

generals, presenten una planta circular, amb murs gruixuts de grans lloses de pedra. 

La campanya d’excavació es centrà al Sector 0, i s’excavaren 3 estructures: una cabana de 

planta circular amb uns 6 metres de diàmetre i dos retalls a la roca. Pel que fa a la cabana 

(anomenada estructura 0.01), l’estructura millor estudiada, els seus eixos mesuren 6’75 x 5’75 

m. Està delimitada per un mur de 0,50 m. d’alçada mínima conservada, fet de dues filades 

de pedres, si bé la interior està feta amb lloses més grans posades en vertical (ortostats) i 

l’exterior amb pedres més petites posades de pla. L’entrada se realitza per l’est, a traves d’un 

curt corredor d’uns 2 m. de llarg per 1’5 m. d’amplada. A nivell estratigràfic únicament s’ha 

publicat aquesta seqüència:

· Nivell 0.- Nivell superficial de terra i vegetació.

· Nivell 1.- Nivell de pedres i alguna gran llosa, segurament procedent de l’enderroc de 

part de la paret.

· Nivell 2.- Sembla que aquest nivell seria el segon moment d’ocupació i possiblement una 

reestructuració de l’edat del bronze.

· Nivell 3.- És el primer moment d’ocupació amb poques restes i datat al calcolític. D’aquest nivell 

prové la única datació75 del jaciment que el situa a finals del segle XXI, inicis del XX cal ANE. 

Sobre aquesta seqüència, anys més tard, els investigadors responsables (COSTA & BENITO, 

2000, p. 224) establiren la següent periodització:

· FASE 1.- Coincident amb el primer nivell d’ocupació (Nivell 3) i que vindria representada per 

un esglaonament a la roca que forma una concavitat més o menys semicircular. Dins d’aquesta 

estructura negativa hi havia dues petites cavitats excavades a la roca on s’hi documentaren dos 

molins al seu interior. No es pot assegurar si era o no una cabana, ja que no han aparegut 

restes constructives associades a aquest nivell i per tant no seria més que un negatiu. 

· FASE 2.- Aquesta fase vindria definida per la construcció d’una cabana de planta més 

o menys circular, d’aproximadament uns 7 metres de diàmetre. Aquesta es composa de 

murs d’estructura tripartida i lloses clavades al terra tant a la part interna com externa, i 

un espai buit al mig reblert de pedres i terra compactada.

75 Veure UtC 8319 (COSTA & BENITO, 2000, p. 225).
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En línies generals, el jaciment ha aportat molt poques evidències materials. Pel que fa a les 

ceràmiques documentades, encara inèdites, són totes de modelades a mà, i amb desgreixants 

gruixuts. Les poques formes identificades apunten als grans vasos de vora exvasada, així com 

bols, i la presència d’algunes recipients de bases planes. La decoració és escassa, si bé hi ha un 

exemple de cordó amb impressions. Els elements lítics són principalment molins i percussors 

o picadors de pedres locals, si bé n’hi ha algun de pedra granítica de possible procedència 

exterior. Altres elements que s’esmenten són una dena bicònica de pedra de color blanc, a 

més de diversos fragments d’escòria76 i l’aplic metàl·lic objecte d’aquest estudi.

6.2.10.2. Descripció 

Ens trobem amb una peça única fins ara a les Balears, en concret un aplic de forma circular 

plano-convexa amb una petita tija o apèndix a la cara inferior. Les seves dimensions són 

d’uns 14 mm de diàmetre, 9 mm d’alçada (5 la tija i 4 la part planoconvexa), 2 mm de gruix 

màxim de la tija i un pes total és de 6 gr.

Figura 153. Detall de l’aplic metàl·lic 10.304/1 localitzat a Puig de Ses Torretes.

6.2.10.3. Arqueometal·lúrgia

L’estudi arqueomètric que s’ha realitzat sobre aquesta peça ha consistit en un estudi mitjançant 

aparell de Fluorescència de Rajos X (XRF) (Taula 29) per tal d’obtenir les dades relatives a la 

composició química.

76 Aquests fragments d’escòria no han pogut ésser consultats en no localitzar-se entre els materials dipositats al MAEF 
corresponents a aquest jaciment.
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Anàlisi Sigla Tipus Jaciment Fe Cu Ag Sn Sb Pb

AA 5665 10.304/1 Aplic Puig de ses Torretes 0,17 40,9 0,06 1,04 0,54 57,3

Taula 29. Anàlisis ED-XRF de Puig de Ses Torretes amb valors expressats en % en pes (ND= no detectat).

Pel que fa a les dades de composició cal destacar presència d’un aliatge sorprenent per les 

altíssimes proporcions de Pb, que sobrepassen el 57 %, mentre que el Cu no arriba al 41 %, si 

bé s’ha de ressaltar la presència de poc més d’un 1 % de Sn i impureses de Fe, Ag i Sb.  

6.2.10.4. Cronologia i Interpretació

Puig de Ses Torretes és el poblat més gran d’Eivissa i la seva importància devia ésser destacada 

a la prehistòria, malgrat que l’estat actual de les informacions sobre el mateix són escasses i 

parcials. Disposa d’una única datació de C14, que es va realitzar als nivells inferiors de la única 

cabana excavada, i que posa de manifest que el jaciment ja estava ocupat a començaments 

del II mil·lenni cal ANE, en la que fins al moment és la primera evidència inequívoca de 

poblament d’Eivissa i també de les Pitiüses. 

En aquesta estructura s’hi trobà ceràmica, molins de pedra, una peça de metall, algunes 

escòries i restes de fauna. Tot això fa pensar que possiblement era un espai utilitzat com a 

lloc d’habitació on s’hi realitzaven tot tipus d’activitats domèstiques i de producció. Entre 

aquestes, en algun moments s’hi desenvoluparen tasques d’activitat metal·lúrgica, encara que 

desconeixem si eren de fosa o reducció. Seria molt interessant poder constatar el caràcter 

d’aquestes activitats i la seva possible relació amb l’aplic metàl·lic documentat, especialment 

si es té present la composició poc usual d’aquest (57,3% Pb). I encara més si es considera la 

proximitat de les mines de galena de s’Argentera (JORDÁ, 2011), fet que permetria plantejar 

la seva explotació en època prehistòrica.

Així, tornant sobre l’aplic de metall documentat, resulta especialment interessant per diversos 

motius. En primera instància per la seva tipologia doncs no presenta gairebé paral·lels coneguts 

a les illes. Per altra banda si atenem a les dades radiocarbòniques estem davant la possibilitat 

que esdevingui una de les primeres evidències de metal·lúrgia a les Pitiüses, ja a principis del II 

mil·lenni cal ANE. A més a més, la pròpia composició química de l’aplic, fruit d’un aliatge sens 

dubte intencional de coure-plom, en cronologies on no es coneixen gaires exemples de coures 

plomats no deixa de ser també sorprenent.



293

6.2.11. Sa Bassa Roja

6.2.11.1. Introducció

Per aquest nom es coneix la finca, situada al terme municipal de Sant Antoni de Portmany, on 

l’any 1969 va trobar-se una destral plana. Aquesta, segons els seus descobridors, es localitzà 

aproximadament a uns dos metres de fondària, sense que s’aportessin més detalls relatius al 

context de la troballa. Únicament, s’ha assenyalat l’existència, als estrats que cobrien la peça, de 

ceràmica púnica, romana i àrab, que a priori no guardarien relació amb la troballa de la destral 

(FERNÁNDEZ, 1974, p. 65; MARÍ TUR, 1972). La seva conservació és excel·lent i, des de la 

seva troballa, es troba en mans de la família Marí Tur.

6.2.11.2. Descripció 

La destral es caracteritza pel seu taló pla i ample, vores rectilínies quasi paral·leles, només 

lleugerament convergents, i tall marcadament convex amb puntes laterals, és a dir amb la 

característica forma de mitja lluna. Les seves mides són 16,5 cm de longitud, 3,8 cm d’amplada 

al taló, 7,4 cm al tall i 1,6 de gruix màxim. Es desconeix el seu pes. Sembla haver estat feta amb 

motlle d’una sola valva. 

 

Figura 154. Imatge de la destral de Sa Bassa Roja (modificat de Arxiu MAEF ).
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Figura 155. Dibuix de la destral de Sa Bassa Roja, (modificat de DELIBES & FERNÁNDEZ-MIRADA, 

1988, p. 85, Fig.41)

6.2.11.3. Arqueometal·lúrgia

No s’ha realitzat cap tipus d’estudi analític sobre aquesta peça.

6.2.11.4. Cronologia i Interpretació

En relació a la destral plana de Sa Bassa Roja, cal destacar que es tracta d’una destral plana amb 

el tall en forma de mitja lluna, similar a les que també es documentaren a Xarraca, i que disposa 

de nombrosos paral·lels arreu de tota Europa, especialment a la zona occidental. De fet, alguns 

autors situen el seu origen o precedents immediats als tipus fabricats des de finals del bronze 

antic i durant el bronze mig a tota la vessant atlàntica (Irlanda, Gran Bretanya, França, Galícia 

i Portugal). Així i tot, aquests models antics són significativament diferents de les peces 

eivissenques, doncs normalment aquestes peces més antigues són de secció biconvexa. No 

obstant, seria durant el bronze mig i final quan van tenir una major difusió i apareixen destrals 

morfològicament semblants arreu d’Europa Occidental (BRIARD & VERRON, 1976). 
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Per tal de situar el possible context associat a les peces eivissenques cal recordar que aquestes 

peces també presenten un ventall ampli de dispersió dins del Mediterrani occidental i central 

on, per exemple a Sicília, apareixen en dipòsits com els de Gratteri (Cefalú), o Caltanissetta 

(Nissena) datant-ne el seu principal moment d’ús entre els segles XIV i XIII arq ANE. A altres 

indrets com l’illa de Sardenya s’hi documenta algun exemplar en conjunts com el de Sa Idda, 

encara que són difícilment datables, ja que sembla que la deposició s’efectuà al segle VIII arq 

ANE, essent moltes de les peces més antigues (LO SCHIAVO, 2008). Finalment, a la costa 

valenciana hi ha peces semblants a jaciments com el de Lloma de Betxí (Paterna), o Cabezo 

Redondo (SIMÓN, 1999, pp. 179–214), essent aquestes les més similars a les eivissenques.

Entre els exemplar documentats de les Balears (DELIBES & FERNÁNDEZ-MIRANDA, 

1988, pp. 106–111), cal destacar especialment a l’illa de Mallorca on les documentem als 

dipòsits de Sa Talaia, Cas Corraler, es Corralàs de Son Bou, Son Foradat, Llucamar i es Mitjà 

Gran, datant-les totes elles a finals del II mil·lenni arq ANE, allargant el seu ús fins a inicis del I 

mil·lenni. Aquests mateixos autors, han posat de manifest que les més properes morfològicament 

a l’eivissenca serien les peces mallorquines de sa Talaia, la més gran dels exemplars de cas 

Corraler i un dels de es Mitjà Gran. Tot i això, la peça de sa Bassa Roja presentaria les puntes 

laterals del tall més marcades i les vores més rectilínies, mentre que les de les de Mallorca són 

lleugerament còncaves. 

Sobre la procedència, no es disposen de dades d’isòtops de plom, i malgrat ésser un tipus molt estès 

les peces balears presenten pocs paral·lels directes. No obstant, la presència d’alguns exemplars, 

ja esmentats, en jaciments del llevant peninsular com Lloma de Betxí o Cabezo Redondo podria 

indicar una connexió entre ambdues regions que de moment no podem concretar.

Tecnològicament, no hi ha dades procedents d’aquestes destrals per a les Pitiüses, però si que 

s’han estudiat diversos exemplars a la resta d’illes de les Balears com els de Cas Corraler, Ses 

Salines a Mallorca i el ses Talaies de n’Alzina a Menorca. Totes elles es composen d’aliatges binaris 

de coure-estany amb l’excepció d’un dels exemplars de Ses Salines, que presenta un 2% de plom. 

En general sorprèn la uniformitat de les colades de cadascun dels dipòsits, doncs presenten 

composicions molt similars entorn al 15% d’Sn per a Cas Corraler i del 9-11% per a Ses Salines. 

Hipotèticament es podria plantejar una composició similar per a les peces eivissenques donades 

les similituds formals anteriorment esmentades.
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En resum, tot ser un tipus de destral que remunta els seus orígens al Calcolític, difícilment 

podem considerar la seva presència a les Pitiüses, fins a la segona meitat, o més possiblement 

finals, del II mil·lenni arq ANE, tot i que la manca de contextos clars obliga a prendre 

aquestes afirmacions amb cautela. Alguns casos com el de es Mitjà Gran, que possiblement 

es trobà a un naviforme, apunten també en aquest sentit, i tal volta suggereixen el seu ús fins 

a començaments del I mil·lenni arq ANE., moment en que aquestes estructures comencen 

a abandonar-se. 

6.2.12. Ses Salines (Sant Josep de sa Talaia-Eivissa)

6.2.12.1. Introducció

De la zona de Ses Salines, al sud de l’illa d’Eivissa (fig. 78.5), tenim diverses notícies de 

principis de segle sobre diverses troballes d’objectes metàl·lics, totes elles sense context 

arqueològic associat.  

En primer lloc una destral tubular de la que sabem que va aparèixer l’any 1910 en una 

concavitat de la roca. Aquesta fou donada a conèixer per Pérez Cabrero (1911, p. 35). Per altra 

banda es documentà l’existència de dues mitges destrals partides intencionalment (VIVES, 

1917, p. 4) també amb procedència de Ses Salines. Molt possiblement ambdues notícies fan 

esment de la mateixa peça, una destral tubular partida en dos fragments que formà part de la 

col·lecció Vives (fig. 156) i de la qual se’n desconeixia la seva localització fins que recentment 

hem pogut constatar que es troba entre els fons del Museo Arqueológico Nacional77. Vives la 

dibuixà (op.cit. fig. 6), malgrat que la confon amb l’exemplar de La Savina.  

De fet, arrel d’altres notícies referents a l’aparició de dues destrals planes a Ses Salines també 

al 1910, que passaren a formar part de la col·lecció Marí Cala, s’ha plantejat l’existència 

d’un mateix amagatall de destrals tubulars i planes, no obstant això, cap d’elles es conserva 

actualment, a excepció de la recentment localitzada al MAN. Aquestes notícies foren 

recollides per diferents investigadors que donaren validesa a l’existència de la peça, malgrat 

estar desapareguda (DELIBES & FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1988, p. 86; FERNÁNDEZ, 

1974, p. 65; MONTEAGUDO, 1977). 

77 En aquest sentit volem agrair especialment les gestions de Jordi H. Fernández que ens posà darrere la pista d’aquesta 
peça, així com a Ignacio Montero i Eduardo Galán per intercedir a l‘lhora de la seva localització al MAN.
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Figura 156. Imatge de les vitrines de la col·lecció Vives on pot apreciar-se la destral de Ses Salines (Arxiu MAEF).
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6.2.12.2. Descripció 

- Nº 1923/60/302.

Destral tubular amb anella lateral que es troba partida en dues meitats (una correspon al 

tub i anella mentre que l’altra és la part massissa de la fulla) (fig. 157), les quals encaixen 

perfectament, tot i que la part central de la peça superior està deformada allà on les parets són 

menys gruixudes. Presenta unes vores còncaves i convergents cap al taló, el tall lleugerament 

convex i una robusta vora envoltant el buit d’emmanegament, que és de secció rectangular. 

Està feta amb motlle de dues valves, la unió de les quals està molt marcada als costats de la 

peça. Les seves mides són 13,3 cm de longitud, 6,6 cm d’amplada, 4,2 cm de gruix màxim 

i 7,1 cm d’amplada màxima (al tall). El seu pes total és de 593,4 gr., dels quals 362,7 gr. 

corresponen al tub i l’anella mentre que els 230,7 restants corresponen a la fulla. És molt 

similar a l’exemplar formenterer de La Savina.

Figura 157. Imatge de la destral de Ses Salines depositada al MAN (1923/60/302).
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Figura 158: Detalls de la destral de Ses Salines depositada al MAN (1923/60/302). Secció del canó deformada 

a la part inferior (Superior-Esquerra), vora superior (Superior-Dret), marques de les valves d’unió dels motlles 

(Inferior-Esquerra), buit d’emmanegament (Inferior-Dret).

Figura 159. Dibuix de la destral de Ses Salines depositada al MAN (1923/60/302) (elaborat per Oscar Garcia-Vuelta).
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6.2.12.3. Arqueometal·lúrgia

L’estudi arqueomètric que s’ha realitzat sobre aquesta peça ha consistit en un estudi mitjançant 

aparell de Fluorescència de Rajos X (pXRF-ED) (Taula 30) per tal d’obtenir les dades relatives 

a la composició química.

Anàlisi Sigla Tipus Jaciment Fe Cu As Sn Pb

PA23385A 1923/60/302 Destral tubular (Sup.) Ses Salines 0,60 85,5 0,21 13,3 0,36

PA23385B 1923/60/302 Destral tubular (Tall) Ses Salines 0,51 84,3 0,25 14,3 0,62

Taula 30. Anàlisis ED-XRF de la destral de Ses Salines amb valors expressats en % en pes (ND= no detectat).

Ja a simple vista, les anàlisis de composició realitzades sobre els dos fragments semblen posar 

de manifest que es tractava d’una sola peça, doncs ambdues composicions són molt similars. 

En tots dos casos es tracta de bronzes amb unes quantitats d’entre el 13 i el 14% d’Sn, amb 

impureses de Fe, As i Pb en quantitats també molt properes entre si. En línies generals val a 

dir que és una composició molt habitual entre les destrals tubulars, com hem pogut posar de 

manifest per al cas de La Savina i com també s’ha constatat en altres casos de les Illes Balears.

6.2.12.4. Cronologia i Interpretació

Com en altres casos, el context de localització de la peça, fortuït i sense cap altra resta material 

associada, no permet més que proposar diversos aspectes derivats directament de qüestions 

tipològiques. En aquest cas, es tracta d’una destral tubular, molt semblant a nivell tipològic 

i tecnològic a l’exemplar que hem vist anteriorment per al dipòsit de la Savina i que alguns 

autors situen com a un tipus estrictament baleàric per comparació amb altres exemplars com 

els mallorquins de Sa Cova d’Artà, Can Pa amb Oli, Santa Eugènia o Son Ribes de Pina, 

(DELIBES & FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1988, p. 111). No obstant, aquests tipus guarden 

certes connexions amb tipus del Midi francès, la zona atlàntica i fins i tot l’illa de Sardenya. 

En el cas de La Savina, hem vist com la destral tubular s’associa a dos tipus més, els lingots 

plano-convexos i la destral plana amb apèndixs, motiu pel qual són considerades un tipus 

recent entre les destrals prehistòriques, que permeten situar-ne el seu funcionament en torn 

als segle IX-VIII arq ANE, moment que no distà molt del moment de deposició o ocultació 
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de les mateixes. Sense altres dades que permetin matisar o reformular aquests plantejaments, 

considerem que aquesta cronologia seria també vàlida per a l’exemplar de Ses Salines. 

6.2.13. Xarraca (Eivissa)

6.2.13.1. Introducció

El cas del dipòsit de  Xarraca o de Cala Xarraca (fig. 78.6), situat al municipi de Sant Joan de 

Llabritja (Eivissa), es també un dels que sembla que formaren amagatall o dipòsit intencional. 

Així, durant el transcurs de les obres de la carretera de Sant Joan a Portinatx, entre l’any 1927 

i 1928, es coneix que es trobà un conjunt d’objectes metàl·lics. Segons les notícies conegudes 

(SORÀ, 1944, p. 18), aquest estava format per un nombre indeterminat de destrals planes, 

de les que només se’n conservaren dues en propietat de D. Pedro Marí Cala, que avui resten 

il·localitzades (J H FERNÁNDEZ, 1974, p. 64). Només s’han pogut documentar a partir del 

dibuix d’una d’elles que va fer M. Sorà Boned, tot afirmant que ambdues eren iguals. 

6.2.13.2. Descripció del dipòsit

Per les informacions que han transcendit (COSTA & FERNÁNDEZ, 1992, p. 320), sembla 

que eren dues peces de forma trapezoïdal allargada, taló arrodonit, vores rectilínies convergents 

amb una lleu curvatura al començament del tall, que seria lleugerament convex. Les seves 

dimensions són 105mm de longitud, 34mm  d’ample i 8mm de gruix. En desconeixem el pes.

 

Figura 160: Dibuix de la destral de Xarraca, modificat de (FERNÁNDEZ, 1974, lam.II).
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6.2.13.3. Arqueometal·lúrgia

No s’ha realitzat cap tipus d’estudi sobre aquesta peça.

6.2.13.4. Cronologia i Interpretació

Ja hem comentat per a la peça de Sa Bassa Roja les particularitats generals de les destrals planes, 

que compten amb nombrosos paral·lels a tota Europa, especialment a l’occident mediterrani, i 

que per al cas balear destaca especialment l’illa de Mallorca. La datació d’aquestes destrals es situa 

en els segles de transició del segon al primer mil·lenni arq ANE, datació que sembla adient també 

per a aquesta altra peça eivissenca (DELIBES & FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1988, p. 84).
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CAPÍTOL 7

Cap de Barbaria II i el Naviforme a les Balears

7.1. Cronologia.

En capítols anteriors hem descrit el debat actualment existent al voltant de la cronologia i 

periodització de les entitats arqueològiques adscrites al grup Naviforme, especialment per 

al seu origen a les illes de Mallorca i Menorca. Aquest, en línies generals, es redueix a dues 

opcions que es diferencien bàsicament en la consideració de les restes de S’Arenalet de Son 

Colom (RAMIS, et al., 2007) com a les primeres evidències d’aquest grup. No obstant, sembla 

haver-hi un major acord al voltant de situar el sostre superior del període naviforme entre 

ca.1.500/1.450 cal ANE (CALVO, et al., 2013; MICÓ, 2005), tot i que l’origen de l’arquitectura 

ciclòpia i dels primers naviformes podria aparèixer lleugerament abans (ca.1.600 cal ANE). 

D’altra banda, existeix també un cert acord en situar entre ca.1.450 i 1.100/1.000 cal ANE 

una fase d’expansió territorial i estabilitat en les relacions socials d’aquestes comunitats que 

es tradueix en una gran homogeneïtat de les seves manifestacions materials, tot abraçant la 

totalitat del territori de Mallorca i Menorca amb nombrosos exemples com els d’Hospitalet 

Vell, Canyamel, Son Baduia, Clariana, Sa Creu d’en Ramis o Cala Blanca. Finalment, des de la 

fi d’aquesta fase i fins el ca. 900/850 cal ANE, tal i com es constata a Closos i Son Baduia, les 

societats naviformes experimentarien un conjunt de transformacions (període prototalaiòtic/

prefenici) que culminarien en el seu abandonament definitiu per donar lloc a formacions 

socioeconòmiques diferents. 

Dit això, les investigacions portades a terme a Cap de Barbaria II, amb les dades de que 

disposem actualment, no permeten resoldre aquest debat al qual fèiem esment; no obstant, 

aporten dades interessants que s’hauran de tenir en consideració d’ara en endavant. En aquest 

sentit, les primeres datacions radiocarbòniques permeten constatar l’ocupació del poblat de 
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forma successiva entre el segles XVI i IX cal ANE. De la mateixa manera, a priori no hi ha 

elements que visualitzin una discontinuïtat en la seva ocupació, no obstant, hi ha diversos 

indicis que suggereixen la distinció de dos moments diferenciats pel que fa a la seqüència 

arquitectònica del poblat, que anomenem  Fase 1 i Fase 2. En aquest mateix sentit, no podem 

concretar el moment exacte d’abandonament, tot i que sabem que degué produir-se amb 

posterioritat al segle X cal ANE. Vegem ara amb més detall les implicacions concretes de 

cadascuna d’aquestes constatacions.

El primer fet que podem posar de relleu és la construcció dels naviformes de la Fase 1, i que 

com ja hem vist podem situar en l’interval 1.691-1.534 cal ANE. Aquest interval sorgeix de 

tenir en consideració les dades procedents de les datacions MAMS-22646 i MAMS-22644 

(veure Capítol 5), que estableixen un terme ante quem per a la construcció del Àmbit 7 i un 

post quem per a la Fase 1 del Àmbit 9. Lògicament l’interval és encara massa ampli, però en tot 

cas concordant amb les dades de construcció proposades per als naviformes de la resta de les 

Balears (ca. 1.600-1.450 cal ANE). No obstant, fins fa ben poc, diversos autors defensaven 

l’existència d’un moment incipient del període naviforme, anomenat naviforme I, amb inici al 

ca. 1.700 cal ANE i basat en les datacions procedents dels nivells inferiors del naviforme 

Alemany, Son Ferrandell i del Naviforme 1 de Closos de Can Gaià, (FORNÉS & SALVÀ, 

2001; SALVÀ, et al., 2002). La revisió recent d’aquests nivells ha motivat l’esgotament d’aquesta 

proposta cronològica i una rebaixa substancial d’aquest sostre cronològic, que actualment 

situen al voltant del 1.500/1.400 cal ANE per a la construcció dels primers naviformes 

(CALVO, et al., 2013). De poder acotar-se més aquest interval en un futur, caldrà valorar la 

possibilitat que les primeres construccions naviformes formentereres siguin lleugerament 

anteriors a les de la resta de les Balears, tot i que no creiem que de moment es corresponguin 

amb el model de cronologia alta proposat pel Dr. Ramis i altres a partir de S’Arenalet de Son 

Colom (PLANTALAMOR, 1991; RAMIS et al., 2007).

Tal i com hem anat apuntant, creiem poder associar l’ús de la Fase 1 i per tant dels primers 

naviformes del poblat de Cap de Barbaria II, a l’interval 1.621-1.530 cal ANE. Aquest interval 

sorgeix de tenir en consideració les dades procedents de les datacions MAMS-22644 i RICH-

20967 ambdues relatives als nivells d’ús de la Fase 1 de l’Àmbit 9. Recordem que la Fase 1 de 

l’Àmbit 9 correspon a un naviforme estructuralment diferenciat de la Fase 2. Aquesta Fase 

no disposa de paral·lels arqueològic datats radiocarbònicament a les Pitiüses. No obstant, 
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es situa immediatament després dels moments d’ús del sepulcre megalític de Ca na Costa 

(COSTA & GUERRERO, 2002). De fet, tots dos jaciments (Cap de Barbaria II i Ca na 

Costa) comparteixen alguns elements materials com els botons de perforació en “V” o alguns 

tipus ceràmics com els bols hemiesfèrics. En aquest sentit, cal recordar que aquesta tradició 

funerària a Menorca continua en ús fins al 1.550-1.430 cal ANE (GILI, et al., 2006) i que tal 

volta s’hauria d’ajustar més la datació del sepulcre formenterer. De la mateixa manera aquest 

interval de la Fase 1 s’ajusta bé a l’interval proposat per a la construcció dels naviformes a la 

resta de les Balears, però no coneixem dades relatives al moment en que aquesta estructura 

s’amortitza per a construir la segona fase. No obstant, atenent a les darreres propostes 

cronològiques, caldrà valorar si el seu funcionament, així com la seva construcció, pot iniciar-

se algunes generacions abans. En aquest sentit únicament disposem d’un terme ante quem que 

ens proporciona la datació MAMS-22643 del nivell d’ús de la Fase 2 i que necessàriament 

hauria de ser anterior a 919 cal ANE, límit inferior que creiem no és representatiu en aquest 

sentit i que possiblement es pugui acotar per mitjà de noves mostres. De fet, en base a un 

bon nombre de datacions obtingudes directament dels nivells d’ús dels naviformes amb 

seqüències radiomètriques clares com els de Closos, Hospitalet o Son Baduia, es pot situar el 

límit inferior d’aquests primers nivells d’ocupació sobre el ca.1.100-1.000 cal ANE, moment 

en que molts d’aquests poblats pateixen importants reestructuracions o abandonaments i 

que de fet dona lloc al que es coneix com període prototalaiòtic o prefenici, tal i com hem vist al 

Capítol 3.

Un altre dels fets constatats arqueològicament i que esdevenen un element en termes 

d’ordenació relativa de moltes de les estructures documentades són les remodelacions o 

reestructuracions, les quals diferencien de fet les dues Fases. De moment les datacions en 

associació a les relacions estratigràfiques permeten proposar per aquestes transformacions 

un interval situat entre 1.621-919 cal ANE. Aquest interval sorgeix de tenir en consideració 

les dades procedents de les datacions MAMS-22644 i MAMS-22643, doncs sabem que és 

posterior a la Fase 1 i necessàriament anterior al ús de la Fase 2. En aquest sentit resulta un 

interval de moment massa ampli per a extreure cap conclusió i necessàriament haurà de mirar 

d’acotar-se per mitjà de noves dades. No obstant creiem necessari recordar els casos d’altres 

poblats que presenten reestructuracions importants, no únicament als naviformes, sinó en 

estructures adjacents que sovint tenien activitats complementàries. Els cas de Closos de Can 
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Gaià és possiblement el millor estudiat, doncs s’hi documenta tot un conjunt d’estructures 

(Àrea II), algunes de plata rectangular, construïdes sobre el ca.1.300 cal ANE. Altres estructures 

com els murs de tancament o reducció de l’entrada es coneixen al Naviforme 1 i poden datar-

se al ca.1.100/1.000 cal ANE (OLIVER, 2005). Aquestes s’han pogut documentar en altres 

indrets com el naviforme Alemany, el naviforme B de Canyamel i es coneixen també als 

àmbits 7 i 9 de Cap de Barbaria II. 

A posteriori del moment en que es reestructura el poblat, el següent fet que volem concretar 

cronològicament passa per acotar el moment d’ús de la Fase 2, que en aquest cas podem 

situar en l’interval 992-919 cal ANE. Aquest interval sorgeix de tenir en consideració les 

dades procedents de la datació MAMS-22643, doncs és la única que fa referència a l’ús de la 

Fase 2 de l’Àmbit 9. Possiblement es tracta d’un moment concret de l’ús d’aquesta estructura, 

creiem que proper al seu abandonament, doncs normalment les neteges sistemàtiques dels 

àmbits infrarepresenten els moments inicials, però en qualsevol cas, no podem precisar en 

quina mesura. En aquest sentit, aquesta datació posa de manifest que Cap de Barbaria II 

romangué ocupat de manera contemporània a Sa Murada de Sa Cala i als enterraments de 

Can Sergent, jaciments també datats per radiocarboni i amb els quals es solapa perfectament. 

D’altra banda són nombrosos els poblats naviformes que romanen encara en ús en aquest 

moment, on per exemple Closos de Can Gaià (CNA-58, KIA-11232), Hospitalet (KIA-41549, 

KIA-41550) o Son Baduia (UTC-4859) presenten datacions compreses entre els segles X i 

VIII cal ANE (MICÓ, 2005; RAMIS & SALAS, 2014). Val a dir que aquest és un moment 

on encara es construeixen estructures de nova planta, però ja comencen a desmarcar-se del 

model naviforme clàssic, tal i com queda constatat en jaciments com Es Figueral de Son Real 

(ROSSELLÓ-BORDOY & CAMPS, 1972).

En darrer lloc l’abandonament del poblat no fou un esdeveniment que produís un nivell 

estratigràfic reconeixible doncs, com venim explicant, sembla que aquest es va produir d’una 

manera organitzada i planificada. En aquest sentit podem assegurar que l’abandonament de 

Cap de Barbaria II es degué produir en algun moment posterior a 992 cal ANE. Aquesta 

data sorgeix també de tenir en consideració les dades procedents de la datació MAMS-22643 

que, com dèiem, fa referència a l’ús de la Fase 2 de l’Àmbit 9, el qual seguí en funcionament 

durant un període de temps que desconeixem abans de ser definitivament abandonat de 

manera planificada. Tot i que aquesta sembla la pauta generalitzada existeixen casos d’altres 
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estructures naviformes que sí que presenten finals més abruptes o bé que acabaren generant 

estratigrafies complexes, doncs s’hi instal·laren estructures talaiòtiques a sobre. Els casos més 

rellevants tal volta siguin els del naviforme doble de Son Oms (PONS, 1999), on s’hi construí 

una estructura de plataforma esglaonada d’època talaiòtica, o bé el naviforme Alemany 

(ALBERO, et al., 2013; ENSEÑAT, 1971), que presentava un important nivell d’incendi.

En suma, veiem com la seqüència cronològica que podem inferir amb les dades disponibles 

per a Cap de Barbaria II, encaixa a grans trets en els plantejaments bàsics de la periodització 

actualment acceptada per als períodes naviforme i prototalaiòtic/prefenici a les illes Balears. No 

obstant, resulta desitjable que noves datacions i nous contextos vinguin a confirmar i acotar 

aquestes afirmacions per tal de comprendre millor cadascuna de les fases i aproximar-nos a 

com es relacionen les diferents dinàmiques històriques per a cadascuna de les illes. 

7.2. Les estructures naviformes a les Illes Balears. 

Ja hem vist en diverses ocasions com les estructures de planta naviforme són les que centren el 

gruix de les activitats productives i al voltant de les quals s’estructuren el conjunt de les agrupacions 

socials d’aquest moment. De la mateixa manera que, a banda d’aquestes construccions en els 

propis poblats n’existiren d’altres, de plantes diverses, la comprensió de les quals resulta important 

a l’hora d’aproximar-nos a les dinàmiques d’organització social de la producció.

La construcció dels primers naviformes es pot situar al voltant del ca.1.600 cal ANE, tot 

i que, com ja hem dit, l’expansió d’aquests es produiria especialment a partir de ca.1.450 

cal ANE. Recordem que aquestes estructures es caracteritzen per la seva planta allargada 

i tancament absidal, semblant a una ferradura, que poden presentar-se de manera simple o 

en agrupacions de fins a quatre unitats del mateix tipus, o bé formant part de conjunts més 

amplis. Constitueixen edificis que poden arribar als 20 metres de llarg i 6 d’ample i la tècnica 

constructiva empra grans blocs de pedra en sec, de doble parament amb rebliment intern 

a partir dels quals es conformen els murs que tanquen amb un absis que pot ser apuntat o 

arrodonit. De la cobertura dels naviformes no se’n tenen moltes dades, malgrat alguns indicis 

procedents dels poblats de Closos i s’Hospitalet Vell suggereixen que aquestes podien ser 

estructures sostingudes en fusta i amb una coberta de material vegetal recoberta d’argila. 

Per altra banda, a un dels naviformes de Son Mercer de Baix (Menorca), excepcionalment es 
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conserven encara una sèrie de lloses de pedra recolzades en columnes i recobertes d’argila i 

reble, com a part de la seva cobertura (veure Annex). 

Als poblats, a nivell funcional, en general s’hi portaren a terme activitats de caràcter econòmic, 

les quals en poques ocasions pogueren organitzar-se i diferenciar-se espacialment. No 

obstant, en casos com el de Cap de Barbaria II sí que semblen haver presentat una distribució 

funcional de determinats espais. Les estructures naviformes concentrarien el conjunt de les 

pràctiques domèstiques, especialment les relatives al processat i consum d’aliments, i la resta 

d’espais podien acollir treballs més especialitzats (metal·lúrgia), comunitaris (estabulació) o 

complementaris (emmagatzematge), tot i no sabem si fou així durant tota la seva ocupació. 

Altres jaciments com Closos de Can Gaià pogueren incorporar també estructures, algunes de 

planta rectangular, emprades per a l’emmagatzematge de queviures ja a partir del 1.400/1.300 

cal ANE (FORNÉS et al., 2009). De la mateixa manera que poblats com es Figueral de Son 

Real també pogueren acollir funcionalitats diverses entre les seves estructures en cronologies 

ja més avançades (ROSSELLÓ-BORDOY & CAMPS, 1972). Normalment, aquests poblats 

de naviformes formen conjunts d’unes 10-15 estructures tot i que en casos puntuals poden 

concentrar nombres superiors (Bóquer, Cap de Barbaria) disposades de forma aïllada.  En 

altres casos poden formar conjunts perimetralment tancats i disposar de murs certament 

imponents en la seva banda exterior, com els casos de Son Ferradell Vell (WALDREN, 1983) 

i el propi Cap de Barbaria II (COSTA & FERNÁNDEZ, 1992; SUREDA et al., 2013) i tal 

volta Closos. No obstant, no sembla que aquest perímetre desenvolupés funcions defensives, 

sinó que podia esdevenir un element de referència i ordenació de cara a la juxtaposició de 

noves unitats constructives. De la mateixa manera, tot i que poblats com Cap de Barbaria II 

ocupa una posició relativament central entre un conjunt més ampli d’estructures (21 jaciments 

de la zona), desconeixem si existia cap tipus d’estructuració política entre ells. La mateixa 

situació seria extrapolable a poblats com Closos de Can Gaià (20-30 estructures), altres més 

grans com Bóquer (una seixantena d’estructures) o naviformes aïllats com el naviformes 

Alemany. De moment no hi ha evidències materials per defensar tal cosa, que d’existir seria 

més probable durant el període prototalaiòtic donades les transformacions generals del període. 

Així, a priori, a la major part del poblament d’aquests indrets sembla que l’organització giraria 

al voltant de cadascuna de les unitats naviformes, que en alguns casos poden formar petits 

conjunts o agrupacions socials tal volta estructurades a partir de llaços de parentiu.
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Una aproximació a la construcció de les estructures permet diferenciar alguns aspectes 

arquitectònics per a cadascuna de les illes, com per exemple els característics murs 

d’ortostats en el cas de les estructures pitiüses, especialment les formentereres (COSTA 

& FERNÁNDEZ, 1992). No obstant, per a la construcció de totes elles, sembla que es 

requerí d’importants inversions de treball per tal de tallar i transportar els ortostats o carreus 

emprats, alguns dels quals de grans dimensions (GARCIA AMENGUAL, 2006). Així doncs, 

resulta plausible pensar en la participació de bona part de la comunitat en la seva construcció, 

més que en la població de cada naviforme. Aquest fet, posa de manifest com el conjunt 

d’aquestes comunitats, tot i agrupades al voltant d’unitats naviformes, establiren també 

importants lligams de cooperació. De la mateixa manera, també es constata com la majoria 

d’estructures complexes amb més de 2 naviformes adossats es formen per l’ampliació 

mitjançant la construcció d’una nova estança, com el cas de Canyamel 1 i 2 o el d’Hospitalet 

3 i 4. Aquest fet, juntament amb l’expansió manifesta dels poblats de naviformes arreu de la 

geografia insular, constata un creixement de les poblacions baleàriques com a mínim durant 

el moment àlgid de construcció d’aquestes estructures que podem situar entre ca. 1.450 i 

1.200 (GUERRERO, et al., 2007). No obstant, veurem com determinades dades procedents 

dels estudis antropològics permeten matisar aquests aspectes.

Dels tres naviformes excavats a Cap de Barbaria II, tots tres foren construïts inicialment de 

manera molt semblant i inicialment aïllats, a partir de murs de doble parament d’ortostats 

verticals i formant estructures de planta naviforme amb tancament apuntat o de tendència 

“triangular”, a diferència del tancament absidal tradicional dels exemplars mallorquins 

i menorquins, que a Formentera trobem en moments més avançats (Fase 2). Aquestes 

es disposaven les unes properes a les altres, en ocasions en posicions enfrontades78 

com pot observar-se a Cap de Barbaria II, però també en altres conjunts formenterers. 

Cadascuna d’elles tenia al voltant de 20 m2 i algunes podien subdividir-se en dues estances 

internes per mitjà d’un muret de compartimentació interior. Posteriorment s’hi afegirien 

progressivament la resta d’àmbits del poblat, alguns dels quals foren també reestructurats 

i compartimentats.

78 Aquest fet no és gaire habitual a les Gimnèsies doncs la majoria de naviformes d’un mateix poblat acostumen a mantenir 
la mateixa orientació com per exemple succeeix al poblat de Closos de Can Gaià aproximadament ver el Sud-Est (FORNÉS 
& SALVÀ, 2001).
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L’interior dels naviformes disposava de tot tipus d’estructures auxiliars en pedra, en ocasions 

encastades als murs, o bé construïdes a partir de lloses, que podien funcionar com a receptacles on 

guardar eines o emmagatzemar productes envasats en recipients ceràmics. També es documenten 

construccions o plataformes que podien desenvolupar tasques de banquetes de pedra, adossades 

als murs i on poder seure, depositar recipients o portar a terme altres activitats a una alçada més 

còmoda que la del sòl o paviment. Molts naviformes disposen alhora d’una llar de foc o estructura 

de combustió (ROSSELLÓ-BORDOY, 1989a), de dimensions considerables i planta amb 

tendència semicircular en els casos formenterers i menorquins (Cap de Barbaria II, Cala Morell) o 

amb plataforma i caixa de cendres en els casos mallorquins (Son Oms, Canyamel Hospitalet, Can 

Roig Nou). Aquestes constituïen vertaderes plataformes que en ocasions es disposen adossades 

als murs o bé ocupant la part central de l’àmbit, sempre en les proximitats de l’entrada. Eren 

emprades amb tota seguretat per al processat i cuinat dels aliments però tal volta també per a la 

cocció dels recipients ceràmics. Aquest fet podria suposar que cada grup domèstic fóra relativament 

autònom pel que fa a l’elaboració i producció d’aquests estris. De la mateixa manera, al voltant 

d’aquestes llars es concentraven bona part de les àrees de treball i consum dels naviformes, ben 

diferenciades de les parts més allunyades de l’entrada, més fresques i fosques, i possiblement 

destinades al descans, doncs normalment el nombre de restes que s’hi documenten és menor. 

En aquest sentit, als naviformes no resulta senzill distingir les àrees dedicades a cadascuna de les 

activitats productives doncs la majoria d’elles no estava especialitzada. 

No obstant, cal destacar les transformacions que es viurien en aquest aspecte a partir del 

prototalaiotic/prefenici on en diverses estructures amb nivells d’aquesta època com Closos 

(naviformes I i II), s’hi construïren diversos murs que separen clarament els espais interiors 

dels exteriors, pràctica que també es constata a Son Julià, Cap de Barbaria II, Sa Punta, Can 

Roig Nou o Canyamel. Altres estructures, com per exemple el naviforme Alemany, no disposen 

d’aquest mur de tancament però sí que reestructuren de manera notable la zona de l’entrada, 

reduint-ne les dimensions. De la mateixa manera que es comencen a documentar les primeres 

evidències que desmarquen clarament els poblament de les Gimnèsies del de les Pitiüses.

En aquest sentit, poblats com es Figueral de Son Real (ROSSELLÓ-BORDOY & CAMPS, 

1972), on la majoria de restes pertanyen a aquest moment (finals del II mil·lenni, principis 

del I mil·lenni cal ANE), experimenten tot un seguit d’elements que es desmarquen de la 

norma Naviforme i permeten plantejar una cova concepció dels espais construïts. En aquest 
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sentit per primer cop es disposa d’un edifici central, elevat sobre una gran plataforma. A 

ell s’hi adossen tot un conjunt d’estructures que ja no són els naviformes clàssics però que 

sí que guarden certa tendència a mantenir aquesta planta, tot i que presenten solucions 

arquitectòniques més complexes com murs transversals i longitudinals als àmbits, banquetes 

perimetrals o columnes. De la mateixa manera el propi edifici central és força complex amb 

corredor d’accés i nombroses compartimentacions internes. De tot el conjunt, tot i que no 

se’n coneixen gaires detalls de la distribució dels materials, se n’ha plantejat una diferenciació 

funcional dels espais en base a la major concentració de fauna, , molins i llars de foc a 

l’interior de l’edifici central. Juntament amb el poblat des Figueral de Son Real, apareixen altres 

indrets com s’Illot (FREY, 1968) i Ses Païsses (HERNÁNDEZ-GASCH & ARAMBURU-

ZABALA, 2005) o Còrnia Nou (ANGLADA, et al., 2014) ja amb característiques clarament 

associades al que seria la materialitat del període Talaiòtic  amb estructures adossades a un 

turriforme de plantes circulars o altres amb angles rectes i amb columnes centrals. 

En suma, pel que fa a les estructures immobles cal posar de manifest la homogeneïtat en termes 

arquitectònic i funcionals que manifesten el conjunt dels poblats naviformes entre ca.1.600 

i 1.100/1.000 a totes les illes de l’arxipèlag. De la mateixa manera cal posar de manifest que 

aquesta homogeneïtat sembla que es desenvolupà sense la intervenció de cap tipus de procés 

centralitzador ni tampoc de cap tipus de situació de subordinació o coerció política (LULL, 

MICÓ, RIHUETE, & RISCH, 1999). De fet, cadascun dels naviformes sembla funcionar de 

manera relativament autosuficient i tal volta s’estableixen vincles de col·laboració i reciprocitat 

amb les unitats domestiques més pròximes, creant petites agrupacions socials tal volta lligades per 

llaços de parentiu com podria ser el cas dels tres naviformes documentats al conjunt de Cap de 

Barbaria II. D’aquestes relacions entre petites agrupacions socials se’n desprenen possiblement els 

treballs de producció i construcció dels propis naviformes, així com tal volta la gestió d’algunes de 

les estructures funeràries d’inhumació col·lectiva, tot i que no disposem de dades suficients que 

permetin relacionar ambdós contextos. Aquestes relacions estarien basades en la circulació fluida 

dels individus, la qual hauria comportat també la ràpida expansió del model.

No obstant durant el prototalaiòtic/prefenici sembla que la situació canvia de manera important, 

i en els darrers segles de poblament d’estructures naviformes sorgeix ja un nou model de 

poblament, ja plenament diferenciat entre Gimnèsies i Pitiüses, que en alguns casos sembla 

que anà acompanyat d’algunes inestabilitats territorials, com comentem en apartats posteriors.
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7.3. La producció d’aliments.

Pel que fa a les dades que permeten fer una lectura de les estratègies productives destinades a 

la subsistència en el si dels poblats dels períodes naviforme i prototalaiòtic/prefenici són escasses, 

fragmentàries i amb fortes desigualtats pel que fa als tipus d’estudis disponibles per a cada 

illa. En aquest sentit, entre les principals restes documentades que ens permeten incidir 

sobre aquests aspectes hi podem trobar tots aquells artefactes relacionats amb la producció 

d’aliments així com les restes arqueozoològiques, les carpològiques i els estudis de midons o 

fitòlits. De la mateixa manera que aquestes dades poden ser contrastades amb estudis com els 

pol·línics i els oligoelements, els isòtops i els estudis dentaris sobre restes humanes. 

Amb això, en línies generals, s’ha defensat que l’agricultura va guanyar rellevància entre les 

estratègies de subsistència respecte als períodes del calcolític i epicampaniforme-dolmènic tot i que 

l’abundància de restes de fauna domèstica i les primeres anàlisis químiques i antropològiques 

suggereixen que la ramaderia aportava una part substancial de la dieta amb una mínima 

aportació d’aliments d’origen marí (GUERRERO, et al., 2007; LULL, et al., 2008; SALVÀ & 

HERNÁNDEZ-GASCH, 2009). Aquestes propostes en la majoria dels casos no realitzen, 

o no detecten distincions a nivell cronològic en el tipus de producció o gestió d’aquests 

recursos. Tal volta l’única excepció sigui el cas de Closos de Can Gaià, on s’ha proposat una 

intensificació de la producció destinada a l’intercanvi en els moments relatius al finals del II 

mil·lenni cal ANE, en associació a la ja esmentada Àrea II d’aquest jaciment (FORNÉS et 

al., 2009). En aquest sentit, i a la llum dels estudis específics existents, tal volta cal matisar 

aquestes afirmacions doncs poden existir diferències substancials relatives al pes específic de 

cadascun dels recursos a cada indret, tal i com plantegem per al cas de les Pitiüses.

En primer lloc, atenent a les restes arqueozoològiques cal posar de manifest que únicament 

alguns poblats han aportat informació relativa a la gestió d’aquests recursos. En el cas de la 

fauna destaquen les dades corresponents als naviformes de Canyamel (RAMIS, 2011), Cala 

Blanca (RAMIS & ANGLADA, 2012), Closos (FORNÉS et al., 2009), Alemany (ALBERO 

et al., 2013), Hospitalet (RAMIS & SALAS, 2011) i Cap de Barbaria II (CUETO et al., 2012; 

SUREDA et al., 2013) on tal volta els més significatius siguin els dos primers (Canyamel i Cala 

Blanca) doncs han permès realitzar inferències relatives als processos de gestió i explotació 

dels ramats, mentre que els altres van poc més enllà de la identificació taxonòmica ja sigui per 

la precarietat del registre o l’estat preliminar dels estudis.
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D’aquests dos estudis se’n desprèn que la base econòmica recau, pel que fa als recursos 

animals, en la ramaderia d’ovella, cabra, vaca i porc (per odre d’importància). Ara bé, el tipus 

de gestió ramadera que s’ha documentat a Canyamel i Cala Blanca és més concordant amb el 

d’una estratègia econòmica en la que l’agricultura representa un paper significatiu. Tal i com 

s’exposa en base als següents arguments:

- Les comunitats ramaderes tendeixen a especialitzar-se en la pastura d’una única espècie 

domèstica, en canvi, el ventall d’espècies apareix diversificat. 

- A una economia basada preferentment en la ramaderia, el tipus de gestió tendeix a 

orientar-se vers els productes derivats, especialment la llet. En aquests casos els patrons de 

mortalitat al ramat caprí i boví estan en desacord amb la pràctica especialitzada d’aquesta.

- El ramat caprí i porcí no es sacrifica en el moment òptim de creixement sinó que apareixen 

representats els adults joves de manera molt nombrosa. Això es indicatiu d’un règim 

ramader poc intensiu i d’un ús del ramat com a reserva alimentària. 

En la resta de casos només ha estat possible la identificació taxonòmica de les especies, que 

grosso modo s’ajusta al que hem vist per Canyamel i Cala Blanca. 

La següent activitat en ordre d’importància, passa per la recol·lecció de mol·luscos marins 

que, tindrien un paper molt marginal en el conjunt de les activitats productores d’aliment 

dels naviformes de Mallorca i Menorca. Aquesta ha estat pobrament identificada a jaciments 

com Canyamel, Cala Blanca o Cala Morell i únicament ha estat estudiada preliminarment a 

Closos de Can Gaià (VICENS, 2012). Aquesta situació contrasta amb el que hem vist per a 

Cap de Barbaria II, on aquestes restes són força més nombroses i a més es combina la seva 

explotació amb caràcter bromatològic amb altres usos econòmics com la producció d’elements 

ornamentals o el seu ús en desgreixants ceràmics (SUREDA et al., 2015). Finalment també 

s’ha contrastat la presència de restes d’ictiofauna en almenys dos dels naviformes de Cap 

de Barbaria II, juntament amb eines que podrien anar destinades a la pesca com un ham de 

coure (veure capítol 6). No obstant, les dades relatives a aquest conjunt són encara escasses i 

pendents de concretar-se a nivell taxonòmic.

En darrera instància la presència d’algun osset d’anàtid ha estat documentat a Canyamel, 

Cala Blanca i també a Cap de Barbaria II, i pot ésser interpretat en termes de cacera eventual 

malgrat que les evidències i rellevància de les mateixes són també escasses.
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Pel que fa a l’agricultura, la documentació relativament habitual, tot i que no nombrosa, de 

molins i instruments de molta als poblats naviformes, no permet acotar-ne el pes específic 

en les estratègies de subsistència, tot que estaria present en les activitats econòmiques de les 

comunitats del naviforme balear. D’altra banda un dels aspectes que més pateix aquesta manca 

de dades en el marc de l’agricultura, són els estudis carpològics, ja sigui per problemes de 

conservació o de mètode, el cas és que no s’han implementat gaires estudis que considerin el 

flotat dels sediments, i el seu processat des de perspectives multidisciplinàries. No obstant, es 

disposen d’informacions puntuals relatives a contextos d’enterrament del període naviforme 

així com unes poques evidències indirectes com els estudis pol·línics o estudis funcionals 

d’eines de talla i molta.

En aquest sentit, la primera d’elles correspon a l’hipogeu núm. 3 de la necròpolis menorquina 

de S’Alblegall (ARNAU, et al., 2003) on va aparèixer un llit de vegetals carbonitzats amb gran 

quantitat de grans de cereal i altres plantes no conreades. De la seva datació (KIA-16277) 

se’n desprèn que foren depositats en l’interval 1.520-1.400 cal ANE. Les mostres analitzades 

contenen sobretot restes d’ordi (llavors, raquis, glumes i arestes de les varietats nua i vestida), 

que apareixen en una matriu de cendra barrejats amb fragments de fusta i branquillons 

pertanyents a petits arbustos. D’altra banda, es disposen de les dades arqueobotàniques dels 

sediments de la Cova d’Es Càrritx (STIKA, 1999), que abasten un ventall cronològic amb 

datacions compreses entre 1.450/1.400-800 cal ANE (LULL, et al., 1999) i van detectar 

igualment la presència de cereals en forma de grans i raquis d’ordi (Hordeum vulgare), així 

com segurament espelta (Triticum cf. dicoccum) i civada (Avena sp.). En darrer lloc es disposa 

de les dades de Torralba d’en Salord (Alaior) on es van localitzar les restes d’una cabana 

circular, posteriorment destruïda per la construcció de un talaiot, que contenia un vas amb 

grans carbonitzats d’ordi (MOFFET, 1992), en les diverses variants nua i vestida i datades en 

l’interval 1.284 i l.02l cal ANE. 

Per a Cap de Barbaria II hem vist com s’hi identifiquen les mateixes espècies ja sigui a partir 

de restes carpològiques o bé empremtes en ceràmiques. Malgrat es documenten pocs molins 

en contextos domèstics naviformes, no coneixem altre poblat naviforme on s’hagi portat a 

terme estudis dels sediments directament adherits a les superfícies actives d’aquests artefactes 

per tal d’identificar els elements o espècies processades. En el cas de Cap de Barbaria II 

(SUREDA et al., 2015) ja hem vist com els resultats surten de l’esperat i permeten identificar 
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el processat d’espècies com el mills i panissos juntament amb altres espècies ja conegudes per 

altres vies com els blats i ordis. Altres contextos, tal volta més antics com el cas de la Cova 

des Riuets també han documentat el processat de blats i ordis en diversos molins (LÓPEZ 

GARÍ, et al., 2013).

Si analitzem els indicadors indirectes com per exemple la documentació de làmines de sílex 

emprades en falçs o instruments de sega, són molt menys habituals que en períodes anteriors 

on, per a Mallorca i Menorca, només es documenta al naviforme Alemany, i no es pot 

assegurar que no correspongui a un moment anterior a la construcció del mateix (ALBERO 

et al., 2013). No obstant, a Cap de Barbaria II, s’han documentat diversos exemplars i tots ells 

en nivells exteriors al poblat i amb evidències d’haver estat emprats per a la sega de cereals 

d’una manera molt intensiva. Altres elements relacionats directament amb l’agricultura com 

pot ser l’emmagatzematge no semblen haver estat gaire desenvolupats en el si dels poblats 

naviformes. Únicament alguns grans recipients poden relacionar-se amb aquesta pràctica tot 

i que és més probable el seu ús com a contenidors de líquids que de cereals, que en qualsevol 

cas, tindria una escassa capacitat de reserva (GUERRERO et al., 2007). Tal volta en moments 

més avançats del poblament d’aquests poblats es desenvolupen estructures específiques 

destinades a aquesta pràctica com pot ser els casos de l’Àmbit 6 de Cap de Barbaria II o 

l’Àrea II de Closos de Can Gaià. 

D’altra banda cal posar de manifest el paper, juntament amb les plantes cultivades, d’altres 

especies silvestres (p.e. raïm, vinya, oliva, figa, castanya, dàtil), d’indubtable interès econòmic 

per a les comunitats naviformes, tal i com es desprèn de les dades arqueobotàniques de 

la Cova d’Es Càrritx (STIKA, 1999). Altres indrets com la Cova des Riuets també han 

documentat l’existència d’alguna d’aquestes especies silvestres, que poden relacionar-se amb 

activitats de consum per part de les comunitats pitiüses, tot i que en cronologies més antigues 

(LÓPEZ GARÍ et al., 2013). D’altra banda, els estudis d’oligoelements de les restes humanes 

d’aquesta necròpolis (RIHUETE, 2003) suggereixen que la dieta es basava en el consum de 

recursos vegetals d’origen molt variat, juntament amb una ingesta molt significativa de carn i 

derivats lactis. En aquest mateix sentit, la baixa freqüència de caries en oposició a la notable 

proporció de carrall en peces dentals apunta a que els aliments d’origen animal (terrestre) 

proporcionaven una part important de la dieta. Aquestes anàlisis semblen suggerir que el 

component vegetal de la dieta no reflecteix una explotació ni consum agrícola intensiu de 
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cereals, sinó una aportació d’ampli espectre d’elements comestibles com fruits frescos i secs, 

baies, hortalisses, etc., segurament lligats a una agricultura de subsistència. 

Altres estudis com els pol·línics, realitzats en jaciments com la Cova d’Es Càrritx, Cova 

des Riuets, Cova des Pas o Cap de Barbaria II, entre les quals ocupen bona part del II 

mil·lenni cal ANE, posen de manifest la presencia de conreus de cereals en les proximitats 

d’alguns d’aquests jaciments a més del coneixement de moltes plantes que eventualment 

foren aprofitades per diferents usos, ja sigui com a farratge o per a ambientar diferents espais 

(RIERA, et al., 2008) .

En suma, hem pogut constatar com les comunitats que poblaren Cap de Barbaria II subsistiren 

tot combinant la producció agrícola i ramadera amb l’explotació dels recursos marins, i aus 

de l’illa. Tot i que coneixem bona part dels taxons que intervindrien en cadascuna d’aquestes 

activitats, resulta complicat avaluar el pes real de cadascun d’ells en la dieta dels habitants 

formenterers. A nivell d’hipòtesi sembla que els vegetals cultivats podrien jugar un paper 

important doncs tots els naviformes presenten diverses eines, destinades a la molta de cereals 

(majoritàriament ordi), alguns dels quals ben adaptats al medi formenterer (mills i panissos). 

Tot i això existiria tot un conjunt d’espècies silvestres que també serien aprofitades com 

a complement alimentari. Sobre aquesta base, la principal font d’aportacions proteiques 

recauria sobre els ramats de caprins, que són majoritaris, seguits dels bovins i porcins, dels 

quals possiblement se’n feia també un aprofitament dels productes secundaris (llet, pell, 

greix,...). La resta d’elements com els recursos marins i la caça d’aus serien un complement 

ben important i segurament sostingut per a les poblacions de Cap de Barbaria II. De la 

mateixa manera, cadascun d’aquests naviformes disposava dels principals tipus de recipients 

identificats al jaciment a l’hora de cuinar i consumir aliments com són les olles globulars, els 

bols i vasos. Així, tot i disposar també d’algun recipient de grans dimensions no sembla que 

la capacitat d’emmagatzematge d’aquests unitats fóra gaire important en un primer moment.

La realització d’anàlisis químiques i antropològiques sobre fauna i individus del conjunt de les 

Balears i amb un ventall cronològic un poc més ampli, (FULLER, et al., 2010; NEHLICH, 

et al., 2012; PÉREZ PÉREZ, et al., 1999; RIHUETE, 2003; VAN STRYDONCK, et al., 

2005; 2002), suggereixen una major aportació de la ramaderia, una aportació diversificada 

d’elements vegetals i una nul·la o reduïda aportació d’aliments d’origen marí, excepte 
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en el cas formenter de Ca na Costa. De fet, l’anàlisi antropològica i de les peces dentals 

d’aquest sepulcre permet deduir una dieta pobre en farines, fibres i sucres, però en canvi 

rica en proteïnes animals, principalment toves com les del peix i marisc, ja que les abrasions 

dentals són bastant lleus. No obstant, l’alimentació habitual d’aquests individus implicava un 

mastegament treballós, donades les empremtes musculars que apareixen a les mandíbules, el 

que suggereix un consum freqüent de carns poc o gens cuites, interpretació també recolzada 

per la baixa incidència de les càries. 

No obstant, cal tenir present l’absència d’anàlisis del període naviforme sobre restes de les 

Pitiüses79, malgrat aquestes resultin més o menys coincidents amb la materialitat de les 

excavacions a Cap de Barbaria II que, com hem vist, han posat de manifest un pes significatiu 

dels recursos marins en la dieta dels seus habitants (SUREDA et al., 2013, p. 22). D’altra 

banda, l’estudi antropològic de Can Sergent aporta valuosa informació relativa a almenys 

5 individus (dones i homes i nens) datats en el segle VIII cal ANE (BM 1510 i BM 1511). 

De l’estudi de les seves peces dentals se’n desprèn un predomini de les farines i sèmoles 

en la dieta (GONZÁLEZ & LAZUELA, 2000), a diferència del que venim comentant per 

als individus de Ca na Costa i la resta de les Balears. Aquest fet, tot i ser de cronologies 

tardanes, pot estar posant de manifest un augment de la importància relativa de l’agricultura 

i del consum de cereals dins del model de producció, com a mínim en els darrers segles del 

naviforme Pitiús.  

D’aquesta manera podem suggerir una certa diferenciació sobre les prioritats en les estratègies 

de subsistència i producció d’aliments que establiren les comunitats de les Gimnèsies i 

Pitiüses la qual també es posa de manifest en els estudis isotòpics anteriorment esmentats (per 

exemple STRYDONCK et al., 2005) tot i que cal contrastar-la amb el registre arqueològic per 

tal d’avaluar-la en detall. Aquesta radicaria en primer lloc en una explotació més diversificada 

dels recursos naturals per part de les comunitats pitiüses i formentereres, especialment en el 

cas dels d’origen marí. D’altra banda es pot plantejar un major aprofitament de les espècies 

vegetals conreades en detriment de les espècies silvestres recol·lectades que serien més 

abundants per als casos de Mallorca i Menorca. Finalment la gestió ramadera seria similar 

en ambdós arxipèlags, tot i que la Pitiüsa està potser més dirigida als ramats caprins, més 

79 Únicament s’han portat a terme sobre alguns individus de Ca na Costa (FULLER et al., 2010; NEHLICH, et al. 2012; 
VAN STRYDONCK et al., 2002).
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adaptats a nivell alimentari al clima formenterer, que no ho seria tant per al boví. No obstant, 

la provisionalitat d’algunes de les dades obligarà a contrastar la majoria d’aquestes hipòtesis 

amb noves dades referents a ambdós contextos. 

7.4. Producció d’artefactes mobles.

Amb les dades recollides en capítols anteriors al voltant de la materialitat del període naviforme 

i prototalaiòtic/prefenici a Mallorca i Menorca així com la procedent del poblat de Cap de 

Barbaria II se’n desprenen diverses consideracions interessants, especialment en relació al 

grau d’estabilitat que tingueren les relacions socials de les comunitats insulars entre elles.

En primera instància durant el naviforme, en la producció ceràmica es consolida una solució 

tecnològica que consistia en la introducció de calcita com a desgreixant, (GÓMEZ-GRAS 

& RISCH, 1999). Pel que fa al repertori formal val a dir que resulta força homogeni entre 

totes les illes, especialment per als tipus procedents de contextos d’assentaments, tot i que 

aquests siguin els menys nombrosos. Entre els que presenten un millor ancoratge cronològic 

hi ha els de Cala Blanca, Hospitalet, Canyamel i Closos de Can Gaià on hi trobem recipients 

d’emmagatzematge amb perfil de tonell bé globulars i ovoides, mentre que al repertori de 

cuina són majoria les olles globulars, les carenades i els bols oberts o lleugerament entrants, les 

decoracions hi són escasses i es limiten a algunes digitacions i elements de prensió o mamellons. 

En conjunt algunes sistematitzacions han constatat que aquests tipus ceràmics presenten una 

considerable varietat mètrica i que venen a abastar la majoria de morfopotencialitats d’ús 

(ingesta individual, emmagatzematge, processat,...) (ALBERO, 2011). Aquesta homogeneïtat 

aniria en descens durant el prototalaiòtic/prefenici doncs apareixen per exemple, els vasos de 

perfil en “s” a Menorca i per al cas de les Pitiüses s’hi documenten per primer cop les bases 

planes, tal i com succeeix a la Murada de sa Cala (RAMÓN & COLOMAR, 1999, 2010) i en 

alguns àmbits de la Fase 2 de Cap de Barbaria II. 

Per altra banda, la metal·lúrgia està perfectament identificada a nivell local des dels primers 

moments d’ocupació dels naviformes. En aquest sentit podem destacar els motllos per a 

la producció de braçalets, destrals, punxons i ganivets del poblat mallorquí d’ Hospitalet 

(PONS, 1999), o les escòries i restes de producció de Cala Blanca a Menorca (JUAN & 
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PLANTALAMOR, 1997) associades a datacions d’entre 1.600-1.400 cal ANE. En alguns 

casos s’ha plantejat la possible especialització d’una part d’aquesta producció (SALVÀ, 

2013), especialment pel que fa al seu augment a tots els nivells durant el prototalaiòtic/prefenici. 

Aspectes sobre els que aprofundirem en el capítol següent.

La indústria lítica no ocupà un espai gaire significatiu en el si de les practiques quotidianes 

de les societats naviformes de Mallorca i Menorca, on els exemples són molt escassos, 

especialment en el referent a elements de sega. De fet, tampoc existeixen estudis exhaustius 

d’aquesta materialitat que afrontin els principals aspectes tecnològics i funcionals tant dels 

estris macrolítics com dels elements corresponents a l’industria lítica tallada. En aquest sentit, 

volem posar de manifest alguns aspectes interessants pel que fa al cas de Cap de Barbaria 

II, on hem vist que s’hi documentaren un ampli repertori  d’artefactes lítics sobre diferents 

suports però on destaquen especialment els elements de talla sobre sílex i sobre calcària. Els 

primers, representats per diversos nuclis, làmines i artefactes de sílex tabular, presenten un ús 

molt intens, fins a l’esgotament efectiu de les mateixes. D’altra banda, la talla sobre calcària, 

menys apta per a aquest tipus d’indústria, s’emprava de manera més aviat expeditiva. De 

tot plegat se’n desprèn que la falta de recursos de sílex a Formentera obligà als habitants de 

Cap de Barbaria II a emprar i reparar fins al límit aquests recursos i eventualment emprar 

materials menys aptes per a portar a terme els treballs (SUREDA et al., 2015).

En relació a la indústria òssia, aquesta es limita a alguns punxons, espàtules i agulles, que apareixen 

en contextos naviformes associats a les activitats domèstiques que s’hi desenvolupaven. En 

alguns casos amb acumulacions importants d’aquest tipus d’objectes com els del Naviforme 

B de sa Marina (ROSSELLÓ-BORDOY, 1989b) o el de Canyamel (RAMIS, 2011) que tal 

volta cal interpretar en clau de petits tallers especialitzats. En canvi altres elements com els 

botons de perforació en “V”, són més propis dels contextos funeraris, on col·leccions tant 

destacades com la de Forat de ses Aritges i Cova des Càrritx (LULL et al., 1999), ha permès 

plantejar una estandardització en les seves pautes morfològiques, mètriques i tecnològiques 

(LULL, et al., 2004), que també pot ser llegida en clau d’especialització. Tal volta la novetat més 

important recau sobre alguns objectes documentats exclusivament en aquests darrers contextos 

com els contenidors produïts a partir de banya i les seves respectives tapes, les quals també 

es documenten en fusta en jaciments com Cova des Pas o Cova des Càrritx. D’altra banda a 

Cap de Barbaria II es documenta una industria sobre malacofauna especialment dedicada a 
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la realització d’ornaments personals com penjolls o denes de collar a partir d’espècies com el 

dentalium, la qual de moment no es documenta en altres poblats del naviforme.

En general, els estris documentats en el si dels poblats naviformes responen a elements 

senzills elaborats a partir de matèries primeres locals, la majoria de les quals no requerien 

de cap tipus d’especialització i tenen lloc en el si de cada unitat domèstica. De fet, la seva 

distribució tampoc permet identificar espais especialitzats de producció dins d’aquestes 

estructures doncs s’ha pogut constatar la realització de múltiples tasques al voltant d’un 

mateix espai, les quals poden anar des del processat de cereals, el treball de pells, el processat 

de mol·luscos o l’elaboració i modelat de recipients ceràmics. Situació que es mantindria 

relativament estable durant el període naviforme i també durant el prototalaiòtic/prefenici. 

No obstant, en uns pocs casos concrets sí que sembla que es pogué produir una certa 

especialització en la producció, que sembla associada a determinats objectes que podrien 

superar els àmbits domèstics de producció. Aquest podria ser el cas dels punxons i botons 

d’os, elements que podrien haver estat vinculats a petits tallers, dels quals no en coneixem 

l’abast, però que segurament aportarien els seus productes a les xarxes locals de reciprocitat, 

ja constatades en el cas de la construcció dels propis naviformes. 

En qualsevol cas, aquestes xarxes no devien ser gaire importants ni habituals, almenys durant 

el naviforme en el conjunt de les Balears. En aquest sentit, en el cas de Cap de Barbaria II 

hem vist com l’ús de determinades matèries primeres estava molt condicionat per la seva 

disponibilitat local. Així, resulta interessant observar com els pocs estris sobre materials 

clarament exògens (com per exemple el sílex) mostren una explotació fins al màxim de la 

seva vida útil (tant en nuclis com en làmines). De fet, es posa de manifest la poca disposició 

que tenien d’aquestes matèries, així com el valor en termes econòmics que conferien a aquests 

materials en observar una talla expeditiva sobre la calcària local. Per aquest motiu resulta 

plausible plantejar que els contactes de les comunitats formentereres amb l’exterior durant 

bona part de l’edat del bronze foren molt puntuals, tal i com també ho manifesten les dades 

arqueometal·lúrgiques. No obstant, el cas de la metal·lúrgia, i només en els darrers segles 

del període que ens ocupa, pot presentar alguns dubtes sobre la presència de producció 

especialitzada, doncs es constata un augment de la producció així com la presencia d’alguns 

espais diferenciats per a la seva pràctica (Àmbit 2, Cap de Barbaria II).
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En conjunt, la presència d’aquests elements que, com dèiem, superen l’àmbit domèstic de 

producció, requeririen d’una dedicació, almenys parcial, per a la seva captació, tot i que 

no fóra gaire important en conjunt. Aquest fet, posa de manifest l’existència de relacions 

socials d’intercanvi i xarxes de circulació de materials al voltant de determinats productes 

o matèries. De fet, la constatació de tals xarxes també resulta evident donada la semblança 

formal i homogeneïtat general dels artefactes mobles i immobles en el decurs del naviforme 

i prototalaiòtic/prefenici a les Balears, on cadascuna de les illes constitueix un àrea geogràfica 

independent i per tant aïllada físicament de la resta. 

Així, en suma, veiem com es passa d’una societat amb un altíssim grau de cohesió i 

homogeneïtzació entre Mallorca, Menorca i les Pitiüses (naviforme), envers una societat 

immersa en profundes transformacions (prototalaiòtic/prefenici). Transformacions que poden 

relacionar-se amb els canvis en els contactes inter-socials, que en primer terme funcionaven 

com a element homogeneïtzador i que en intervenir-hi agents exteriors, ho fan possiblement 

com a element desestabilitzador.

7.5. Les relacions socials de producció.

La majoria de plantejaments que han afrontat l’estudi de les societats del Naviforme, n’han 

definit la seva organització social com de caràcter igualitari,(GUERRERO et al., 2007; 

LULL et al., 1999; 2004; SALVÀ et al., 2002) en la que les eventuals desigualtats vindrien 

determinades per aspectes d’edat i gènere (COLL, 1993). Únicament en el moment de canvi 

i transformacions documentat durant el prototalaiòtic es planteja l’aparició de desigualtats 

incipients ja sigui al voltant de figures de mediadors (LULL et al., 1999) o bé del control dels 

intercanvis (CALVO, et al., 2013).

De la revisió de les restes materials localitzades als diversos naviformes, tal i com hem vist, 

se’n desprèn que cada grup domèstic fou autònom i autosuficient pel que fa l’elaboració 

i producció d’eines, així com a l’obtenció, processat i consum d’aliments. De la mateixa 

manera, concentraven bona part de les àrees de treball i consum i descans, malgrat no resulta 

senzill distingir les àrees dedicades a cadascuna de les activitats productives doncs la majoria 

d’elles no estava especialitzada ni tampoc sexuada. En aquest sentit cal destacar que algunes 
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propostes de quantificació de la població dels espais domèstics situen en 1,5 m2/habitant 

el cas de les Balears (CASTRO, et al., 2003). De la seva aplicació al cas dels naviformes se 

n’obtenen xifres molt diverses atenent al tipus d’estructura que es documenta (naviformes 

simples, dobles, triples....) (SALVÀ & HERNÁNDEZ-GASCH, 2009, p. 306). En qualsevol 

cas, també s’observen importants diferències entre els naviformes mallorquins, normalment 

més grans, i els menorquins o pitiüsos, de dimensions més reduïdes. En aquest sentit les 

estimacions poden oscil·lar entres els 1-2 habitants d’un dels naviformes de Son Mercer i els 

7-17 del Naviforme Alemany (Taula. 31). 

 

Taula 31. Taula de superfícies/habitants en naviformes de les illes de Mallorca i Menorca (SALVÀ & 

HERNÁNDEZ-GASCH, 2009, p. 306).
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En el cas de Cap de Barbaria II i els tres naviformes excavats, cadascun d’ells tenia mesures 

compreses entre els 20-30 m2 de superfície interior, i alguns dels quals podien subdividir-

se en dues estances internes per mitjà d’un muret de compartimentació interior. Segons 

les estimacions anteriors els correspon una població estimada d’entre 3-7 habitants, fet que 

si es compara amb altres indicadors, com per exemple el numero de bols (entesos com a 

recipient de consum individual), que per a l’Àmbit 9 de Cap de Barbaria II es situa entre 4 i 10 

exemplars, resulta més o menys coherent. Així, podríem establir que al conjunt de poblat hi 

pogueren residir unes 9-21 persones. En aquest mateix sentit resulten interessants també les 

estimacions que es varen realitzar a partir dels estudis antropològics de la Cova d’Es Càrritx 

(RIHUETE, 2003), que plantegen que el cementiri respon a les pràctiques d’una única unitat 

social en termes de residència i parentesc, la qual s’estima en uns 14 individus.  

Aquestes estimacions resulten interessants a l’hora de valorar com s’organitzava la producció 

social d’aquestes comunitats, tot i que aquests càlculs podrien venir condicionats, si en el cas 

de poblats com Cap de Barbaria II (o altres com es Figueral de Son Real o Closos de Can 

Gaià) es disposava de tot un conjunt d’estructures de gestió comunitària o bé que s’associen 

directament a algunes de les estructures naviformes. Així, en aquest cas, els àmbit 1, 2 i 

5-C estarien associats als naviformes 7, 8 i 9 respectivament, motiu pel qual cadascun d’ells 

presentaria un accés independent al conjunt del poblat. De la mateixa manera, altres espais 

com el 5-B, 5-A i 2, pogueren concentrar, en algun moment (possiblement Fase 2) treballs 

més especialitzats, o bé de gestió col·lectiva com podia ser la producció metal·lúrgica o la 

gestió de ramats, que no s’associen a un grup o unitat naviforme concreta i que ens parla de 

relacions en termes de reciprocitat entre les distintes unitats domèstiques.

Els únics espais que no es considera que pogueren acollir activitats de treball són els àmbits 3, 4 

i 6, on els dos primers possiblement representen espais auxiliars a les activitats desenvolupades 

als àmbits adjacents. No obstant l’àmbit 6 representa un espai força més gran i destaca 

especialment per la quantitat de materials ceràmics recuperats, que poden relacionar-se amb 

l’emmagatzematge de queviures. Aquest àmbit, s’associa a la Fase 2 del poblat i podria posar 

de manifest unes certes transformacions en les pràctiques econòmiques on el cultiu de cereals 

podria tenir un pes més important en aquests moments finals. En aquest sentit cal recordar 

que en els darrers moment d’ús de l’àmbit 2, també es va localitzar un conjunt destacat de 

molins que podrien estar assenyalant aquesta tendència. No obstant, no queda clara la relació 
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d’aquesta estructura amb la resta del poblat i especialment amb l’Àmbit 9 al qual s’adossa. De 

manera que no estem segurs si la gestió que es feia d’ella i dels eventuals elements que s’hi 

emmagatzemaven responia al conjunt de la col·lectivitat o a un sol dels conjunts domèstics. En 

qualsevol cas, les dades de que disposem per a la distribució dels estris i altres restes com les 

evidències de consum no permeten identificar desigualtats substancials, en termes econòmics, 

entre les diferents unitats domèstiques documentades a Cap de Barbaria II, doncs totes són 

força homogènies. Així, tot sembla indicar que els treballs desenvolupats en el marc del poblat 

anaven destinats a satisfer estrictament les necessitats bàsiques (alimentació, hàbitat, utillatge i 

vestimenta), les quals devien garantir-se amb major o menor fortuna, donades les limitacions 

del context formenterer. En aquest sentit, la diversificació de les estratègies de subsistència 

així com l’elevat nombre de restes de la malacofauna (que implica un cert esforç per a poca 

recompensa en termes calòrics) pot ser una manifestació de l’existència d’alguns d’aquests 

episodis de dificultats o caresties (SUREDA et al., 2015).  

Malauradament no disposem de gaires dades antropològiques dels registres funeraris pitiüsos 

associats a aquestes comunitats que ens permetin aproximar-nos directament a les possibles 

desigualtats viscudes entre membres d’una mateixa comunitat. Únicament es disposa de les 

dades de Ca na Costa i de Can Sergent que corresponen a cronologies i pautes ben diferenciades 

que tal volta cal interpretar en clau de canvi social entre ambdues. En aquest sentit Ca na 

Costa (COSTA & FERNÁNDEZ, 1992; FERNÁNDEZ, et al., 1988) representa el cas d’un 

sepulcre megalític amb les restes d’almenys vuit individus (GÓMEZ & REVERTE, 1988) 

corresponents a sis homes i dues dones amb edats de 20-25 i 30-35 anys (les dones) i 35-40; 

40-45; 40-45; 45-50; 45-50 i 50-55 anys (els homes). L’edat mitja de defunció (uns 30 anys 

a les dones i uns 45 anys en els homes), resulta sorprenentment elevada dins l’expectativa 

d’aquest tipus de comunitats. La pròpia construcció del monument funerari ja s’ha interpretat 

en termes de cooperació col·lectiva i cohesió entre un cert nombre de persones, doncs per 

les seves característiques arquitectòniques sembla que requerí coneixements d’astronomia, 

geometria i mecànica. El seu ús es creu perllongat en el temps malgrat que només vuit 

persones foren inhumades al seu interior. En conjunt, totes aquestes consideracions han 

suggerit (COSTA & BENITO, 2000) una societat en la que la posició social segurament venia 

determinada per la divisió de rols per l’edat i probablement també pel sexe; on probablement 

les relacions de parentiu vertebraven l’estructura del grup i les relacions socials; en la que els 

infants i els joves no eren membres de ple dret, i en la que, per tant, el prestigi social s’adquiria 
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individualment. No obstant, cal prendre tals afirmacions amb la màxima cautela doncs no es 

coneix cap altre sepulcre ni tampoc assentament amb dades cronològicament sincròniques. 

A can Sergent (GONZÁLEZ & LAZUELA, 2000; TOPP, et al., 1979) sembla que trobem 

indicis d’una estructuració social diferent en relació a ca na Costa. En aquest cas correspon 

a una necròpolis amb tres homes i una dona compartint el mateix espai funerari, on cal 

destacar l’aparició d’un crani aparentment cremat i la presència d’un individu infantil. Aquest 

fet ha motivat la interpretació d’aquestes restes en tant que pròpies d’una societat en la que 

l’estatus ja no s’adquireix, sinó que es posseeix per filiació en relació a un grup familiar o 

de llinatge al que pertanyerien tots els membres, (masculins, femenins, adults i infantils) 

que compartien el mateix espai funerari. No obstant, l’existència de diferenciació grupal no 

equival, ni molt menys, a jerarquització social, ja que aquesta es produeix quan un sector 

social s’apropia el producte o controla els mitjans de producció, i no tenim elements per 

afirmar que era aquesta la situació a les Pitiüses contemporàniament als enterraments de can 

Sergent (COSTA & BENITO, 2000). 

En aquest sentit, tornant al període naviforme, cal recordar novament l’estudi de la Sala 1 de 

la Cova des Càrritx (RIHUETE, 2003), doncs aporta importants elements al coneixement 

de les pràctiques socioeconòmiques de les comunitats naviformes menorquines de la segona 

meitat del II mil·lenni cal ANE. En ella s’hi enterraren uns 200 individus de totes les edats, 

corresponents a una comunitat d’uns 14 individus, xifra que segons Rihuete es mantingué 

constant i comporta una tassa molt baixa de creixement vegetatiu. D’altra banda, una de 

les hipòtesis més interessants sorgides d’aquest estudi suggereix la pràctica de l’infanticidi 

femení, entès en termes de mecanisme de control de la natalitat. Aquest consistia en 

mantenir el nombre de dones per sota del d’homes mitjançant unes menors atencions o una 

alimentació diferencial durant les primeres etapes de la vida. En aquest sentit s’expliquen 

la menor representació de dones en edat adulta i una major incidència d’anèmies o el 

dimorfisme sexual, així com la menor esperança de vida de les mateixes. Tals diferències 

no desapareixerien malgrat la dieta fos la mateixa en edat adulta, tal i com hem comentat 

anteriorment en base a les anàlisis d’oligoelements (PÉREZ et al., 1999). D’altra banda, 

diversos indicadors osteològics posen de manifest que la població estava afectada per una 

amplia representació d’anèmies, infecciones, i patologies derivades de les càrregues laborals, 

les quals no representen grans diferències entre els membres de la comunitat. 
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De tot plegat, atenent també al solapament parcial de les cronologies, resulta interessant 

veure com els models platejats per a Can Sergent i Es Càrritx són més similars entre sí que 

no pas amb el de ca na Costa (amb totes les reserves que aquesta afirmació suposa), fet que 

també encaixa en certa manera amb el model d’organització social que es ve defensant per 

a Cap de Barbaria II i la resta de poblats naviformes. Probablement, els grups que habitaren 

aquests poblats establiren relacions de cooperació en aspectes com la pròpia construcció dels 

edificis i sepulcres, l’obtenció de matèries primeres i potser la gestió d’elements col·lectius 

com els ramats o els camps de cultiu. De fet, els majors elements de divergència en aquest 

sentit es documenten tal volta en els contenidors funeraris entre illes, que tot i la varietat en 

els tipus és manifesta, cal recordar que la totalitat d’ells corresponen a sepultures col·lectives i 

comparteixen els rituals d’inhumació. Així, des de les reutilitzacions esporàdiques de contextos 

funeraris més antics com les coves naturals, hipogeus i els sepulcres de triple parament als 

segles XVI i XV cal ANE, passant per coves o abrics de tancament ciclopi que foren emprades 

durant llargs períodes d’ocupació XV-IX cal ANE o les navetes menorquines ja des del 

segle XIII cal ANE mantenen una certa homogeneïtat general. En qualsevol cas, sembla que 

podria tractar-se d’una particularitat d’aquetes comunitats, especialment contrastada per al 

cas menorquí i que assumiria una tendència a la diferenciació insular especialment durant el 

prototaliòtic. 

Precisament és en aquests moments finals del naviforme i inici del prototalaiòtic on alguns autors 

(LULL et al., 1999) han posat de manifest algunes transformacions també en el marc de les 

relacions polítiques i ideològiques. L’excavació i documentació de les troballes de la Cova 

des Mussol han posat de manifest un conjunt de pràctiques fins aleshores desconegudes en 

el marc d’un indret d’accés remot, per la seva situació extrema en les penyes d’un tallserrat 

que dona al mar. Aquestes, semblen conferir a les persones que el freqüentaren determinades 

condicions diferencials, en primer terme, per la seva exclusivitat. Així, en aquest indret s’hi 

documentaren un conjunt de talles en fusta, dues de les quals representen, segons els autors, 

el cap d’un ésser antropomorf  i un altre de zooantropomorf  que devien formar part de 

tot un imaginari que tindria sentit en el conjunt d’un discurs amb components mitològics 

o metafísics (LULL et al., 1999, 2004). D’aquesta manera, els pocs individus que acudiren 

a la cova des Mussol poden entendre’s com un conjunt  social determinat en el si de les 

comunitats menorquines i que s’encarregaria de la mediació social i politico-ideològica. 



329

D’altra banda, noves interpretacions al voltant d’aquest moments de transformacions 

(CALVO, et al., 2013) plategen que no es troben processos de jerarquització basats en 

individus, sinó processos de diferenciació social basats en activitats al voltant dels grups. 

En aquest sentit, durant el prototalaiotic, gent específica prendria un millor rol, les persones 

esdevenen rellevants i s’observen processos incipients d’identitat i diferenciació comunitària. 

Aquest fet es relaciona amb l’aparició de nous rituals funeraris com el de tonsura documentat 

a Es Càrritx, o el tractament florístic de Cova des Pas (SERVERA, 2009). Finalment es 

documenta un canvi rellevant en l’ús i significat dels objectes metàl·lics i, segons els autors, 

s’inicia una associació de béns a individus. Aquestes pràctiques poden interpretar-se com a la 

voluntat d’establir certa imatge als morts durant el ritual funerari, fent transcendir l’individu 

per sobre del col·lectiu emfatitzant-ne la identitat “proto-individual”, basada en termes del 

capital que els proto-individus mantenen. Aquesta no es basaria en l’acumulació d’excedents 

o control dels mitjans de producció sinó en la seva capacitat com a articulador social per 

connectar i mobilitzar recursos humans en benefici del grup. Això afavoriria la promoció de 

noves relacions polítiques en un moment de canvi a nivell Mediterrani.  

En suma, podem constatar una certa correspondència en el si de l’organització social i 

econòmica de les comunitats Naviformes de les diferents illes en el període compres entre 

ca.1.600 i 1.100/1.000, la qual es basa en unes relacions socials estables i una mobilitat o 

fluïdesa dels contactes intergrupals que permetria l’existència d’una certa homogeneïtat 

material entre les distintes illes de l’arxipèlag. De fet, aquestes poden estar també relacionades 

amb les xarxes d’assentaments costaners descrita en apartats anteriors i que estaria destinada 

a la interconnexió insular, i tal volta també extrainsular (GUERRERO, 2006). De la mateixa 

manera, resulta interessant constatar un possible control en el creixement de la població que 

podria ser conseqüència directa d’un alt índex d’augment poblacional anterior i que explicaria 

l’expansió manifesta dels poblats naviformes arreu de la geografia illenca, ocupant fins i tot 

indrets de baixa rendibilitat agrícola com els costaners o els espais de muntanya (CALVO, 

2009). Aquest fet pot relacionar-se també amb el baix creixement vegetatiu documentat 

en el si de les grups socials concrets i amb la circulació d’idees i persones necessària per 

al desenvolupament homogeni de la materialitat social. I fins i tot podria ser el motiu del 

sorgiment d’algun element conflictiu entre distintes comunitats de cadascuna de les illes, 

donant lloc a la construcció d’estructures de caràcter defensiu com les associades a Sa 
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Murada de Sa Cala (RAMÓN & COLOMAR, 1999, 2010), el Puig Rodó (RAMÓN, 1985) o 

Son Morell (ANGLADA, et al., 2014). 

Malgrat s’ha apuntat que una part de les dones pogueren patir el cost social d’aquestes 

relacions d’igualtat observades entre la població adulta, el cert és que no existeixen dades, a 

hores d’ara, per a defensar-la fora de Menorca. Deixant de banda aquest aspecte no detectem 

elements que permetin identificar que una part de la societat, ni un dels grups domèstics, ni 

tampoc cap individu, disposi d’una situació de privilegi en base a la participació en el procés 

productiu mitjançant el control dels mitjans de producció ni tampoc d’un benefici en base al 

consum de la producció social. No obstant, durant els moments finals del naviforme i durant el 

prototalaiòtic/prefenici, de manera anàloga a les transformacions comentades, s’han anat posant 

de manifest alguns canvis en la categoria social de determinats individus que malgrat no tenir 

representació material en termes de capital acumulat sí que les tindrien en termes de ritual 

funerari. La irrupció d’aquestes divergències en la materialitat dels diversos grups així com 

en determinats elements rituals i politico-ideològics, posen de manifest la interrupció dels 

contactes fluids anteriors, d’una manera molt clara entre Gimnèsies i Pitiüses, però també 

entre Mallorca i Menorca, alhora que es constata la connexió de les Balears a les xarxes 

internacionals d’interacció.
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CAPÍTOL 8

La metal·lúrgia prehistòrica a les Pitiüses.

8.1. Els aspectes cronològics i tipològics

Tal i com hem vist en cadascun dels casos concrets estudiats i recollits al Capítol 6, la 

metal·lúrgia prehistòrica de les Pitiüses es composa de ben pocs exemplars, els quals 

representen uns tipus molt concrets de punyals, destrals, lingots i punxons als quals cal afegir 

un únic exemplar d’ham, una punta Palmela i un aplic. 

A continuació recapitulem els principals arguments que permeten ordenar, almenys de 

manera relativa, el conjunt d’elements tractats. La majoria de troballes no disposen de contexts 

arqueològic clars i per tant la cronologia que se’ls atribueix respon normalment a analogies 

tipològiques. Tot i això, són quatre els jaciments que disposen de datacions radiocarbòniques, 

malgrat que en els casos de Puig de Ses Torretes, Can Sergent i Cova des Riuets aquestes 

presenten diversos dubtes entorn a la contextualització de les peces metàl·liques, degut a 

reutilitzacions posteriors d’aquests espais. A hores d’ara, únicament el jaciment de Cap de 

Barbaria II disposa d’una sèrie radiocarbònica suficientment àmplia com per situar algunes 

de les seves evidències materials entorn a una cronologia acceptablement acotada (Taula 32). 

Jaciment Sigla Tipus Cronologia (ús)

Bosc de Can Rita BDR 1 Lingot PC S. VIII-VII arq. ANE

Can Marià Gallet 5.377 Destral-lingot S. VIII-VII arq. ANE

Can Marià Gallet 5.378 Destral-lingot S. VIII-VII arq. ANE

Can Marià Gallet 5.376 Destral-lingot S. VIII-VII arq. ANE

Can Marià Gallet 5.375 Destral-lingot S. VIII-VII arq. ANE

Can Marià Gallet 5.371 Destral taló 1 anella S. IX-VIII arq. ANE

Can Marià Gallet 5.374 Destral taló 2 anelles S. IX-VIII arq. ANE

Can Marià Gallet 5.373 Destral taló 2 anelles S. IX-VIII arq. ANE
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Jaciment Sigla Tipus Cronologia (ús)

Can Marià Gallet 5.372 Destral taló 2 anelles S. IX-VIII arq. ANE

Can Pere Joan 5.118 Lingot-destral S. VIII-VII arq. ANE

Can Pere Joan 5.119 Destral plana (frag.) S. VIII-VII arq. ANE

Can Sergent 10.400/1 Punyal S. XX-X? arq. ANE

Cap de Barbaria II E2/N2/ Gota de fosa Fase 2 S. XIV?-VIII cal ANE

Cap de Barbaria II 2012/1/116 Làmina (frag.) Fase 1 S. XVI-XIV? cal ANE

Cap de Barbaria II 10.106/1 Metall s.f Fase 2 S. XIV?-VIII cal ANE

Cap de Barbaria II 1125_Ue1761 Punxó (frag.) Fase 1 S. XVI-XIV? cal ANE

Cap de Barbaria II 2014/532 Ham Fase 1 S. XVI-XIV? cal ANE

Cova des Riuets CR02-21335-203 Punxó (frag.) S. XIX-XVIII cal ANE

Eivissa Indet. Punyal 1907 Punyal Llengüeta S. XX-XIV? arq. ANE

Formentera Formentera Punta Palmela S. XVIII-XIV? arq. ANE

La Savina 1493 Lingot PC S. VIII-VII arq. ANE

La Savina 1494 Destral tubular S. VIII-VII arq. ANE

La Savina 1492 Destral Plana S. XI-VIII arq. ANE

La Savina 1923/60/348 Lingot PC S. VIII-VII arq. ANE

Puig de ses Torretes 10.304/1 Aplic/Botó S. XX? cal ANE

Sa Bassa Roja - Destral Plana S. XI-VII arq. ANE

Ses Salines 1923/60/302 Destral tubular S. VIII-VII arq. ANE

Xarraca - Destral Plana S. XI-VII arq. ANE

Taula 32: Taula de síntesi cronològica de la metal·lúrgia prehistòrica pitiüsa.

En aquest sentit, i atenent a les dades radiocarbòniques i tipològiques, podem distingir almenys 

dos moments clarament diferenciats pel que fa a les dinàmiques de la metal·lúrgia prehistòrica 

de les Pitiüses. Una primera etapa, iniciada ja amb els primers pobladors de l’arxipèlag, als 

segles de transició del III al II mil·lenni cal ANE, i que hipotèticament podria allargar-se 

fins al 1.400 cal ANE, en base a les seqüències vistes per a Mallorca i Menorca (SALVÀ, 

2010, p. 350). I un segon moment que començaria en aquesta mateixa data i s’allargaria fins a 

l’abandonament del poblament prehistòric de les Pitiüses i el poblament efectiu per part dels 

colons fenicis al segle VIII arq. ANE (RAMÓN, 2007), tot i que ja veurem que aquest límit 

inferior presenta diversos matisos. 

En el primer d’aquests moment les evidències materials referents a la metal·lúrgia són gairebé 

circumstancials i totes elles apunten a objectes molt senzills i petits, de coure o bronzes 

pobres i sense grans inversions de treball ni de matèria primera. De fet, únicament l’ham, el 
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punxó i els fragments laminars de coure de Cap de Barbaria II, poden adscriure’s amb total 

seguretat a aquest període, del que també pogueren formar part, amb més o menys dubtes, el 

punyal de bronze de Can Sergent, el punyal de llengüeta del MAEF, el punxó de bronze de 

Cova des Riuets, l’aplic plomat de Puig de Ses Torretes i la Palmela formenterera. 

De tot ells, en primer lloc cal posar de manifest que els que presenten millors paral·lels tipològics 

són la Palmela i el punyal de llengüeta, ambdós amb nombrosos exemplars documentats 

arreu de contextos associats al calcolític i bronze antic peninsular, tot i que també poden tenir 

perduracions posteriors, motiu pel qual la seva adscripció cronològica cal prendre-la amb 

molta cautela. De la resta d’elements cal destacar els dos punxons (Cap de Barbaria II i Riuets), 

que tot i estar ambdós fragmentats presenten característiques similars (secció rectangular i 

valors baixos d’Sn), i poden relacionar-se amb altres exemplars mallorquins millor coneguts 

i contextualitzats com els de  s’Arenalet de Son Colom i especialment del dolmen de s’Aigua 

Dolça. Aquesta situació seria similar a la del punyalet triangular de reblons de Can Sergent, 

amb paral·lels a la resta de les Balears però també al llevant i sud-est peninsular. Finalment 

tant l’ham de Cap de Barbaria II com l’aplic plomat de Puig de Ses Torretes no presenten 

paral·lels directes a les Illes Balears en aquestes cronologies.

Un segon moment, clarament diferenciat de l’anterior, que podria iniciar-se al voltant del 1.400 

cal ANE, suposa el moment d’integració de les Pitiüses (i Balears) en les xarxes mediterrànies 

d’interacció social. L’inici d’aquest moment resulta difícil d’acotar temporalment, però vindria 

determinat per l’arribada de tot un conjunt d’objectes, molts dels quals possiblement produïts 

fora de les Pitiüses, entre els quals hi ha diversos tipus d’eines, principalment destrals, així 

com diferents tipus de lingots, que serien destinats a la producció d’objectes en jaciments 

pitiüsos. De la mateixa manera cal associar a aquest moment l’arribada de mineral d’estany 

per a fondre en jaciments insulars. 

Entre els objectes adscrits a aquest moment, com dèiem, hi trobem diferents tipus de destrals 

i lingots. Algunes d’aquestes com les destrals planes (La Savina, Can Pere Joan, Sa Bassa 

Roja i Xarraca), tindrien un recorregut temporal més ampli (segles XIII-VIII arq. ANE) que 

d’altres com les destrals de taló (segles XI-VIII arq. ANE) (Can Marià Gallet) o les destrals 

tubulars (Ses Salines i La Savina) que serien els tipus més recents de tot el conjunt (segles 

IX-VII arq. ANE). Anteriorment hem pogut comentar les principals particularitats que 
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atenyen a cadascun dels tipus, que difícilment poden atribuir-se diferenciacions funcionals 

o tecnològiques al respecte i que en general cal considerar com a exemplars tardans pel 

que fa a les destrals i lingots del Mediterrani Occidental. De fet, atenent a alguns d’aquests 

tipus, com els lingots-destral, cal posar-les en relació directa amb la presència fenícia i la 

seva interacció amb les comunitats indígenes tal i com queda fefaentment demostrat entre 

els poblats de La Fonteta i Penya Negra i que no es pot remuntar més enllà del segle IX-

VIII cal ANE (RENZI, 2010). Aquest model es correspon grosso modo amb les dinàmiques 

generals documentades al conjunt de les Balears on es constata un canvi significatiu tant a 

nivell quantitatiu com qualitatiu en la metal·lúrgia de les societats naviformes al voltant de 

ca.1.400 cal ANE (SALVÀ, 2010, p. 350). L’absència de tipus pròpiament eivissencs així com 

les estretes connexions dels principals tipus representats amb altres de zones del Llevant 

peninsular, com l’alacantina, posen de relleu la naturalesa exògena d’aquest fenomen per als 

casos d’Eivissa i Formentera. 

L’associació de tots aquests tipus d’objectes, molts d’ells recollits en dipòsits, a les comunitats 

dels poblats naviformes és un fet per a les illes de Mallorca i Menorca, donada la major 

consistència de les dades i contextos, tant domèstics com funeraris, d’aquestes dues illes. 

Dades que a més, venen fefaentment contrastades per la documentació d’objectes a l’interior 

d’estructures com Can Roig Nou, Hospitalet Vell, Son Mercer de Baix i altres, així com 

nombrosos motlles de fosa (Can Roig Nou o Hospitalet Vell), o fins i tot en necròpolis 

contemporànies com la de la Cova des Càrritx, que l’estudi antropològic ha considerat 

representativa d’una sola comunitat i associada a un dels poblats naviformes propers 

(RIHUETE, 2003). Per a les Pitiüses, tot just s’està començant a treballar en aquest sentit, 

i a hores d’ara únicament la datació MAMS-2264380 procedent de la Fase 2 de l’Àmbit 9 de 

Cap de Barbaria II, permet relacionar el funcionament dels poblats naviformes formenterers, 

amb el moment d’arribada, ús i posterior deposició de tots aquests objectes, tant a Eivissa 

com a Formentera. De la mateixa manera, també podem constatar l’ús d’altres estructures 

com la muralla de Sa Cala (RAMÓN & COLOMAR, 2010, 1999) i la necròpolis de Can 

Sergent (COSTA RIBAS & FERNÁNDEZ, 1992), que posen de manifest la complexitat 

social d’un moment que culminaria amb l’abandonament de totes aquestes estructures i la 

generalització de la norma fenícia arreu de l’arxipèlag. 

80 MAMS-22643: 2802+23 (992-919 cal ANE a 1 sigma). Veure capítols 5 i 7. 
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8.2. Extracció, transformació i producció metal·lúrgica.

Amb les dades de què disposem avui en dia, sembla provat que la metal·lúrgia fou un dels 

trets que caracteritzen als primers pobladors de les Pitiüses, així com també de les illes 

Balears. 

Ja s’ha repetit en diverses ocasions que tant Eivissa, com Formentera, no disposen de mineral 

de coure per a explotar directament aquest recurs, a diferència del que succeeix a les illes 

de Mallorca i Menorca (veure Capítol 4). No obstant, caldrà valorar en un futur la possible 

explotació en època prehistòrica dels recursos de galena de les mines de s’Argentera (Sta. 

Eulària, Eivissa), doncs les dades procedents de les pròpies mines així com del poblat de 

Puig de Ses Torretes, permeten ja aportar alguns indicis en aquest sentit. Així, en aquest 

cas concret, resultaria molt interessant contrastar si en alguna de les galeries aparentment 

preromanes81, hi ha alguna evidència relacionada amb triturat o processat del mineral a peu 

de mina. En qualsevol cas, a hores d’ara el percentatge de plom present al conjunt de peces 

localitzades a Eivissa i Formentera es relativament baix, exceptuant el cas de la peça de 

Puig de ses Torretes i l’exemplar de destral plana de Can Pere Joan. Per això, cal pensar que 

d’haver-se produït aquesta explotació en època prehistòrica, no degué ser gaire intensiva o 

es produí ja en moments força avançats dins de l’edat del bronze. Per tant, a hores d’ara no 

existeixen evidències directes d’activitats de transformació metal·lúrgica a les Pitiüses, per 

a l’edat del bronze, entenent per aquestes els treballs relacionats amb l’extracció i reducció 

del mineral. Aquest fet implica lògicament que la totalitat del metall prehistòric pitiús degué 

procedir de mineralitzacions d’altres indrets.

En un altre sentit cal recordar que únicament dos jaciments eivissencs han abocat evidències 

directes de producció metal·lúrgica (entenent per aquesta processos de fosa), com són Puig 

de ses Torretes i Cap de Barbaria II, on únicament aquest darrer ha pogut ser objecte d’un 

estudi més acurat. De fet, per a Puig de Ses Torretes ja hem comentat que entre els seus 

materials s’esmenten la presència d’escòries i restes de fosa (COSTA & BENITO, 2000, 

p. 234; COSTA & FERNÁNDEZ, 1992, p. 301) associades a una llar de foc, les quals 

malauradament no hem pogut localitzar.

81 Comunicació personal Marcus Heinrich Hermanns.
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En relació a les evidències de Cap de Barbaria II, cal recordar que el poblat fou ocupat de manera 

continuada entre els segles XVI i IX cal ANE. Les restes de producció metal·lúrgica provenen de 

l’Àmbit 2, que correspon a un espai associat a diversos treballs productius entre els que es troba 

la molta de cereal i la fosa de bronze, i de moment no disposa de cap datació radiocarbònica 

associada a aquest context. Aquest espai fou objecte de diverses reformes estructurals durant la Fase 

2 fet que ens porta a pensar que els nivells i materials documentats corresponen majoritàriament 

a aquesta fase. De la mateixa manera, les dades relatives al mode de producció i subsistència 

d’aquestes comunitats durant els primers segles d’ocupació suggereixen que els contactes exteriors, 

necessaris per a la fosa i aliatge de metall foren molt escassos o gairebé inexistents. Per aquest 

motiu ens inclinem a pensar que aquestes restes corresponen algun moment de la anomenada 

Fase 2 d’ocupació del poblat (segles XIV?-IX cal ANE), a l’espera de poder disposar de datacions 

radiocarbòniques que ho acotin amb més seguretat.

La presència de restes de producció i transformació de metalls a la resta de les Balears està ben 

documentada en contextos naviformes, amb una intensificació manifesta a nivell cronològic 

a partir del 1.400 cal ANE. Aquesta tendència és ben present tant en el volum total com en 

la qualitat tècnica, fet que es tradueix en l’augment de lingots, i eines. Un dels poblats que 

recull un dels conjunts materials que millor manifesten aquest canvi de tendència és el de 

Son Mercer de Baix (veure annexos), on s’hi va localitzar un petit lingot de coure de 100g. 

de pes. A més, aquest tal volta es relacioni amb restes d’escòries i uns fragments ceràmics 

que podrien ésser gresols tot constituint un taller per a la producció i transformació de 

peces metàl·liques (RITA, 1988). Es tracta de l’únic context naviforme en el qual s’ha pogut 

documentar la presència d’un lingot, doncs com és sabut la pròpia funcionalitat dels mateixos 

com a reserva de matèria primera en limita molt la seva representació arqueològica. 

De fet, el jaciment de Son Mercer de Baix possiblement pot interpretar-se com un testimoni 

directe de l’organització productiva entorn a la metal·lúrgia en els poblats naviformes, la 

qual organitzaria l’arribada del metall en peces reduïdes prèviament. Aquest fet suposaria 

necessàriament que la reducció del mineral es produís a peu de mina (siguin aquestes de 

les Balears o no) o bé en altres indrets aliens als poblats. En aquest sentit, les informacions 

procedents de les prospeccions a la Serra de Tramuntana a Mallorca (ALCOVER, et al., 2007; 

RAMIS, et al., 2005), així com les excavacions portades a terme a les mines menorquines d’Illa 

den Colom, (HUNT, et al., 2013; LLULL, et al., 2013; SALVÀ, et al., 2014) posen de manifest 
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l’existència de recursos cuprífers suficients a Mallorca i Menorca per a que aquests fossin 

explotats a la prehistòria. En general, i a l’espera de poder concretar aquestes hipòtesis amb 

estudis més minuciosos i noves dades dels contextos miners, la situació de les balears seria 

un cas d’explotacions cupríferes a escala local, comparable al que podem trobar a la zona del 

Priorat (RAFEL et al., 2009).

De la mateixa manera, aquesta organització implicaria que els processos de fosa i aliatge, 

corresponents a les tasques de producció metal·lúrgica, es podrien portar a terme directament 

en els poblats, tal i com hem vist que succeïa a Cap de Barbaria II i possiblement també altres 

jaciments com Closos de Can Gaià, Cala Blanca, Son Mercer de Baix o s’Hospitalet Vell. En 

el cas dels contextos naviformes aquest fet es suporta en tres tipus d’evidències materials que 

corresponen als motllos, lingots, i restes de fosa, tot i que per a les Pitiüses només disposem 

dels dos darrers. 

Entre el conjunt de lingots de les Pitiüses, ben diferenciats tipològicament entre els plano-

convexos (2 exemplars de La Savina i 1 de Bosc de Can Rita) i els lingots-destral (4 exemplars 

de Can Marià Gallet i 1 de Can Pere Joan), veurem com majoritàriament es composen 

de Coure amb impureses de Fe, Ni, As, Pb i Sb. Aquests s’assemblen a alguns conjunts 

menorquins com els lingots de Banyuls i Aljubs, que per la seva poca estandardització en pes 

i pel seu baix contingut en ferro (MONTERO-RUIZ, et al., 2005, p. 299), semblen haver estat 

produïts en forns de poca sofisticació (GÓMEZ RAMOS, 1996, 1999, p. 114). 

De manera paral·lela a la generalització dels lingots entre la materialitat de les societats 

baleàriques, hi esdevé l’aparició dels motlles, que comencen a ser comuns en contextos 

naviformes, especialment a partir del segle XIV cal ANE. De fet, en el calcolític i epicampaniforme-

dolmènic, no se n’ha documentat cap amb seguretat. La totalitat dels motlles ben contextualitzats, 

corresponen a jaciments de Mallorca i Menorca doncs per a Eivissa i Formentera, com hem 

dit, no se’n coneix cap exemplar. Entre els mallorquins i menorquins, tots ells són produïts 

amb diverses varietats de pedra sorrenca (marès) i s’hi varen fondre estris com les destrals 

planes (Hospitalet Vell, Cala Blanca), destrals tubulars (Torelló), lingots-destral (Torelló), 

punxons (Hospitalet Vell), fulles de ganivet (Can Roig Nou), braçalets dentats i llisos (Can Roig 

Nou), i altres objectes indeterminats. Del seu estudi recent (SALVÀ, 2013, pp. 530–533), cal 

destacar que únicament alguns d’aquests motllos utilitzaren valva plana, mentre que altres no 
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n’empraren cap i només uns pocs varen necessitar canals de desgasseig i regates per abocar el 

metall. A nivell anecdòtic cal destacar com diversos exemplars foren utilitzats per les dues cares. 

El motlle de Can Roig Nou té una fulla de ganivet a un costat i un objecte allargat a l’altre. Un 

altre exemple és el de les destrals planes de s’Hospitalet, amb una destral a cada un dels costats. 

Possiblement aquesta pràctica respon a l’aprofitament al màxim de l’espai útil d’una mateixa 

peça per fabricar diferents objectes i així no haver-ne de preparar altres. 

Sobre les evidències directes d’aquest procés de fosa en el qual participaven els motlles, 

hi apareixen en ocasions altres restes derivades d’aquest mateix treball com ho serien els 

gresols amb els quals s’aboca la colada metàl·lica i alguns goterons metàl·lics, normalment 

accidentals, derivats de la mateixa. Aquests apareixen recurrentment a la bibliografia d’alguns 

poblats naviformes tot i que rarament han estat estudiats en detall (veure ROVIRA, 2005b), 

fet que entre altres coses ens permetria diferenciar-los dels vasos-forn i per tant diferenciar-

ne la part del procés productiu representada. Per exemple, nombrosos fragments de possibles 

gresols es descriuen per al jaciment de Cala Blanca (JUAN & PLANTALAMOR, 1997, p. 

159) malgrat cap d’ells ha estat estudiat en profunditat. 

Una situació similar a la dels gresols es viu amb les restes de fosa, que sovint han estat 

identificades en poblats naviformes, entre els quals s’esmenten els casos de Cala Blanca 

(JUAN & PLANTALAMOR, 1997), Son Oms (ROSSELLÓ-BORDOY, 1979), Son Mercer 

de Baix (ANGLADA, 1976) o el cas de s’Arenalet de Son Colom (RAMIS, et al., 2007), tot i 

que possiblement sigui anterior. De totes elles, únicament al poblat de Closos de Can Gaià, 

s’ha estudiat recentment una gota de fosa (SALVÀ 2013; Annex 2) corresponent a un aliatge 

de bronze amb prop d’un 3% d’estany. Aquesta es diferencia notablement de l’exemplar 

de Cap de Barbaria II (17,9% d’Sn), que hem vist en detall al Capítol 6, i sobre les quals en 

veurem més detalls tecnològics a continuació.

En suma, es posa de manifest com a les Pitiüses únicament es portava a terme la part final del 

procés de producció metal·lúrgica, és a dir, el corresponent als treballs de fosa dels artefactes. 

Aquesta situació podria ser diferent pel que fa a les Gimnèsies, on s’ha demostrat l’explotació 

de coure local. En aquest mateix sentit les dades d’isòtops de plom realitzats sobre les peces 

i especialment els lingots formenterers posen perfectament de manifest la dependència 

exterior pel que fa a aquests recursos i com veurem, en suggereixen alguns indrets d’origen. 
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8.3. Els aspectes tecnològics. 

Si cal destacar un element del registre de la metal·lúrgia prehistòrica pitiüsa, tal volta sigui 

l’alt nombre de peces analitzades en termes de composició química (Taula 33) sobre el total 

de peces conegudes, fins al punt que únicament aquelles peces que es troben actualment 

desaparegudes, o en mans privades, no disposen de cap tipus d’anàlisi, com seria el cas del 

dipòsit de Xarraca i la destral de sa Bassa Roja. 

En línies generals, pel que fa a la composició, es tracta d’un conjunt certament heterogeni 

en la mesura que disposa d’un nombre significatiu de peces de coure sense aliar (11), 

aliatges de bronze (12) o fins i tot peces de coure o bronze plomades (6). Composicions 

que poden respondre a diferents causalitats, algunes de les quals determinades directament 

per aspectes funcionals, com el cas dels lingots planoconvexos (coure), tot i que aquestes 

no són exclusives doncs altres objectes amb funcionalitats similars, com els lingots-destral, 

presenten composicions de coure, bronze o bronze plomat. Així, fent una primera distinció 

cronològica, sobre la qual després reflexionarem en clau social, seguirem els dos grups ja 

diferenciats i definits en paràgrafs anteriors i tenen la data de ca.1.400 cal ANE com a punt 

cronològic d’inflexió. 

Així, el primer grup s’associa als primers segles d’ocupació de les Pitiüses, que transcorren 

durant bona part del II mil·lenni cal ANE (ca. 2.100-1.400 cal ANE). Moment on les escasses 

evidències metal·lúrgiques es limiten a 8 únics elements, entre els quals sumen poc més 

de 63gr de pes, dels quals 40 són ja del punyal de llengüeta. Aquests, corresponen a cinc 

elements de coure, dos de bronze i un altre de coure molt plomat, dibuixant un panorama 

de difícil interpretació per a aproximadament 7 segles on més enllà d’obtenir conclusions 

concretes es pretén situar unes primeres característiques generals. No obstant, com en altres 

capítols d’aquest treball, algunes analogies amb els contextos de la resta de les Balears poden 

ajudar a esclarir alguns aspectes concrets del registre. 

Així a les Pitiüses, al igual que a les Balears, la Península Ibèrica i molts altres indrets 

mediterranis, hi ha una major presència d’elements de coure, en aquests primers moments, 

la qual romandria durant bona parat del II mil·lenni, però que s’anirà diluint vers els aliatges 

de bronze, fins que aquests esdevenen majoritaris ja a finals de l’edat del bronze. Les causes 
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d’aquesta distinció són diverses i caldria avaluar-les en el context concret de cada grup social; 

no obstant, cal defugir la visió estrictament tecnològica de la major resistència i duresa del 

bronze en relació al coure, doncs societats complexes i amb un alt grau de control tecnològic 

sobre la producció metal·lúrgica, com per exemple succeeix a El Argar, han posat de manifest 

la seva preferència pel bronze en el cas dels elements ornamentals (ARANDA et al., 2012; 

MONTERO-RUIZ, 1999).

Malauradament, el registre pitiús no permet plantejar de moment aquest tipus de qüestions. 

Així, entre les peces de coure d’aquest moment cal posar especial atenció a les procedents de 

Cap de Barbaria II, per la seva contextualització ja comentada i per la similitud de les anàlisis 

realitzades, presentant continguts d’Arsènic d’un 1 i 2,3% respectivament, al igual que la punta 

de Palmela (1,68%) i el punyal de llengüeta (1,76%). De fet, la presència intencionada, o no, 

de l’arsènic als coures ha estat un dels debats més intensos en els estudis d’arqueometal·lúrgia 

a la Península Ibèrica (i també a Mesopotàmia) durant les darreres dècades. A hores d’ara el 

debat es dóna per resolt entorn a la conclusió que les adicions d’arsènic no són en cap cas 

intencionades, tot demostrant que l’arsènic present a les peces s’incorpora de forma natural 

en la transformació de mineral a metall (ROVIRA, 2004, p. 17-19). De la mateixa manera cal 

destacar com aquests percentatges presents a les peces eivissenques poden suggerir que no 

foren reciclades d’una manera intensa. De fet, el propi punyalet de Can Sergent, àmpliament 

reutilitzat fins als límits possibles de la pròpia peça posen de manifest la preferència per la 

reutilització en lloc del reciclatge. En un altre sentit cal destacar també la presència d’impureses 

de níquel (punyal de llengüeta) i bismut (Palmela) que no es troben representats en les altres 

peces i que a priori  poden suggerir un origen mineralògic diferenciat per a tots tres conjunts.

En relació als bronzes documentats en aquest primer moment (Riuets, Can Sergent i Cap de 

Barbaria II), destacar que presenten uns percentatges d’estany relativament baixos (3-9%) i 

que entre els elements minoritaris, l’arsènic i el ferro en són els més comuns. Sobre el ferro, 

present en moltes d’aquestes peces, cal destacar que és un element poc miscible amb el coure 

i que la seva presència és derivada de la tecnologia emprada, que no seria gaire elaborada, tal i 

com hem comentat per al cas particular de l’ham de Cap de Barbaria II (veure Capítol 6). La 

presència d’altres elements com l’antimoni, la plata, el plom o el níquel ja estarien presents al 

mineral de coure emprat. No disposem de suficients dades per a valorar el control dels aliatges 

de coure i estany en aquest moment, però sí podem posar de manifest que tant a la resta de 
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les Balears com als indrets immediats de la Península Ibèrica no existeix una estandardització 

en les adicions que permeti intuir un domini de la tècnica  (ROVIRA, 2005a).  

La realització, per part den Tomeu Salvà (SALVÀ, 2013, p. 513) de set metal·lografies 

sobre diverses peces mallorquines (punxons, braçals i ganivets) atribuïdes cronològicament 

a aquesta època ha permès posar de manifest un treball metal·lúrgic certament complex 

sobre d’algunes d’elles. Aquest correspon a un procés productiu de F+FF+R+FF, tot i 

que en cap cas resultaria estandarditzat ni sembla que aquesta tecnologia fos del tot ben 

assolida, ja que moltes d’elles presenten esquerdes i bombolles d’aire. Aquest es el cas 

també de les làmines que hem pogut metal·lografiar per a Cap de Barbaria II, tot i que 

presentarien un procés tecnològic més simple (F+FF+R). No obstant, les metal·lografies 

realitzades per l’ham i el fragment de punxó  permeten plantejar un procés certament 

insòlit pel que fa a la metal·lúrgia balear, tot representant un procés tecnològic que pot 

implicar un recuit d’homogeneïtzació previ a la forja en fred de la peça (F+R+FF). Les 

poques dades atribuïbles a nivell funcional a alguna de les peces com les relatives a la 

duresa del punxó de Cap de Barbaria II, posen de manifest un bon control de les tècniques 

de forja per martellejat, doncs conferiren a la peça una notable capacitat de penetració, 

propietat bàsica i inherent al seu bon funcionament. 

Aquesta situació, sembla que experimenta un canvi de tendència, com venim comentant, 

a partir d’aproximadament el ca.1.400 cal ANE, en base a la seqüència que proporcionen 

les illes de Mallorca i Menorca. De fet la quantitat total de metall de les peces atribuïdes a 

aquest moment superen els 11,4 Kg en pes, fet que representa el 99,3% del total en pes de 

la metal·lúrgia prehistòrica pitiüsa Així, de les 18 peces analitzades que podem atribuir a 

aquest segon moment, únicament 7 són de coure, mentre que les altres 11 són bronzes (5), 

o bé coures i bronzes plomats (3 i 3). Per tant, el coure sense aliar passa a ser minoritari en 

relació als elements aliats, ja sigui amb estany i/o plom, tendència ben contrastada arreu 

de la Península Ibérica (ROVIRA, 2004) i també a la resta de les Balears (SALVÀ, 2010, p. 

350). Aquest fet es tradueix en una pèrdua de la funcionalitat pràctica dels objectes d’aquest 

metall que passen a desenvolupar tasques principalment d’acumulació de matèria primera. 

Per aquest motiu, la totalitat de les peces de coure, i moltes de les de coure plomat, són 

precisament lingots, ja siguin plano-convexos o lingots-destral. 
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D’entre aquests 7 objectes de coure, destaca especialment el conjunt de tres lingots 

planoconvexos de Formentera. Els dos exemplars del dipòsit de La Savina, presenten 

composicions força similars entre si amb impureses de níquel i argent, mentre que a l’exemplar 

de Bosc de Can Rita no s’hi detecten, fet que a priori pot manifestar que provinguin de la 

fosa de mineralitzacions diferents, fet que no resulta estrany atenent a l’àmplia distribució 

d’aquests objectes arreu del Mediterrani occidental (MONTERO-RUIZ et al., 2011). En 

aquest mateix sentit apunten els estudis de ICP-MS realitzats sobre els exemplars de La 

Savina i Bosc de Can Rita. La resta d’objectes de coure corresponen precisament a tres 

lingots-destral (5.375/5.377/5.378) i una destral de taló, totes elles del dipòsit de Can Marià 

Gallet, que també són força homogènies entre si a nivell de composició. 

No obstant, aquesta homogeneïtat, no es tal si valorem el conjunt de lingots-destral (tant 

els pitiüsos com els coneguts a la zona alacantina), que ja hem vist com poden presentar 

composicions de coure, bronze o bronze plomat. Aquesta disparitat en la composició, a 

diferència dels plano-convexos, permet interpretar-les com a produccions de lingots 

obtinguts amb metalls de diverses fases de la cadena metal·lúrgica (RENZI, 2010, p. 144) i 

possiblement enfocats a una distribució local dins dels intercanvis entre fenicis i indígenes. 

Tal volta un dels elements més interessants de tot aquest conjunt, doncs és l’únic del que 

disposem d’evidències directes a nivell productiu, és el de peces de bronze. Si observem 

amb detall els seus percentatges d’estany, destaca especialment el cas de Cap de Barbaria 

II, en primera instància per la peça (10.106/1), que malgrat estar molt alterada presenta 

nivells d’entre un del 15% i un 22% d’estany. De la mateixa manera, la gota de fosa que 

ha pogut estudiar-se en detall disposa de quantitats properes al 18%, que són similars a les 

que degué tenir l’objecte que es produí amb aquella colada. Malauradament no disposem 

d’informació relativa al tipus de peces de bronze que s’estarien produint per tal d’avaluar si 

aquests % més elevats responen a aspectes funcionals com per exemple succeeix amb els 

miralls coneguts a les Balears (DELIBES & FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1988) amb casos 

com el del naviforme de Can Roig Nou o el de la Cova des Mussol. Per contra, també cal 

tenir present que tal volta no es controla bé el procés d’aliatge, o simplement no existeix una 

pauta estandarditzada en relació als tipus d’objectes produïts, fet que sembla que seria una 

constant a la prehistòria de la Península Ibèrica. 
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En qualsevol cas, de l’estudi metal·logràfic i al SEM d’aquesta gota, que presenta importants 

concentracions d’estany en algunes de les fases metàl·liques, n’hem pogut inferir com 

probablement fou produïda mitjançant la fosa conjunta de cassiterita amb metall de coure 

o amb un bronze pobre, tal i com es desprèn també de diversos estudis experimentals 

sobre aquest procés tecnològic (ROVIRA, et al., 2009). Aquest fet posa de manifest el que 

comentàvem amb anterioritat i és que a les Pitiüses únicament es realitza la darrera part del 

procés de producció. Precisament les dades corresponents als estudis d’isòtops de plom 

d’aquesta peça no permeten atribuir-la a una sola àrea isotòpica, doncs es situa en una zona 

de solapament de minerals procedents de Sardenya i d’altres de Menorca.  

En relació als elements minoritaris, els més comuns d’aquest segon moment són el ferro, el 

plom, la plata, el níquel, l’antimoni, l’arsènic i el zinc. El més destacat de tots ells és el plom, 

seguit de l’arsènic i l’antimoni, amb percentatges molt menors per a tots els altres metalls. 

De fet la presència de plom resulta un aliatge intencional, sense cap dubte, en almenys 5 

peces mentre que per a la resta, els percentatges no resulten suficients per pensar que la 

seva detecció no pugui ser associada als minerals emprats, com per exemple succeeix en 

alguns minerals menorquins (SALVÀ et al., 2014) o de la zona de Linares (MONTERO-

RUIZ et al., 2012). Així, el plom afegit en algunes peces pitiüses, deixant de banda el cas de 

Ses Torretes, pot respondre a diferents elements. En el cas dels lingots-destral, ja hem vist 

com pot respondre a la barreja d’elements de diferents fases del procés productiu, tot i que 

no cal descartar que existeixi una certa intencionalitat en alguns dels jaciments fenicis on es 

documenta la producció d’aquests lingots, tal i com sembla succeir per a dues de les destrals 

de taló i dos anelles de Can Gallet (5.372 i 5.374), que també incorporen certes quantitats 

de plom i que resulta coherent també amb les esmentades mineralitzacions de Linares, on 

precisament les situen els estudis isotòpics.

En un altre sentit, en base a les peces pitiüses no es pot extreure més informació dels diferents 

aspectes tecnològics del treball metal·lúrgic, doncs no disposem de dades metal·logràfiques 

d’aquests moment. La resta de les metal·lografies realitzades atenyen a peces que no foren 

objecte de treballs post-fosa com els lingots o els goterons. No obstant hem vist com 

anteriorment, a Cap de Barbaria II, es controlava el procés de recuit d’aquests estris, fet 

que podia emprar-se, com en el cas de làmines i el punxó com a homogeneïtzació (prèvia 

o posterior) en el procés de forja. De fet aquest és un procés que ja s’ha intuït a altres 
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poblats naviformes com Can Roig Nou, on els braçalets, s’elaboraren a partir de la fosa 

d’una barra recta de metall, a la qual posteriorment s’aplicaria un procés de forja i recuit 

per a poder corbar-los i recristal·litzar-ne el metall (F+FF+R+FF) (SALVÀ, 2013). De la 

mateixa manera, altres peces baleàriques més complexes com les diademes, també, degueren 

elaborar-se amb aquest procés, tal i com ja apuntaren Delibes i Fernández-Miranda (1988, p. 

140). Recentment en Tomeu Salvà (2013), ha portat a terme una metal·lografia d’una cinta 

de relleus sobre la qual hi evidencia que es modificà la microestructura amb línies de torsió. 

En qualsevol cas, l’absència de motlles o objectes d’aquest tipus no permet argumentar la 

producció específica de formes amb aquesta complexitat a Eivissa o Formentera.

8.4. Metal·lúrgia i societat. 

En primera instància, a l’hora de valorar la primera metal·lúrgia de les Pitiüses i les principals 

implicacions socioeconòmiques d’aquest fenomen cal recordar que aquestes són, juntament 

amb la resta de les Balears, un dels darrers indrets insulars en ésser colonitzats per part de 

les comunitats humanes al Mediterrani (ALCOVER, 2008), de manera que caldrà tenir ben 

presents els possibles indrets de procedència així com les posteriors àrees d’influència a 

l’hora de valorar l’arribada i desenvolupament d’aquests processos tecnològics a les illes.

En aquest sentit, un dels centres metal·lúrgics més propers a les Illes Balears es situaria al 

sud-est peninsular, indret que disposa de l’evidència més antiga de metal·lúrgia a la Península 

Ibèrica, localitzada al poblat de Cerro Virtud de Herrerías (Almeria) i datada al neolític82. 

D’ell provenen diverses restes de vasos-forn en associació a l’explotació de recursos minerals 

locals de coure que han portat a defensar en aquesta regió l’existència d’un focus independent 

d’invenció de la metal·lúrgia (MONTERO-RUIZ, 1994, 1999). Des d’aleshores, durant 

el IV i sobretot al III mil·lenni cal ANE, aquesta tecnologia acabaria per incorporar-se a 

altres regions peninsulars. De fet, la gran expansió es produiria amb poc temps de diferència 

respecte a colonització de les Balears (mitjans del III mil·lenni cal ANE), on moltes de les 

societats del Mediterrani Occidental ja incorporen la tecnologia metal·lúrgica del vas-forn en 

associació a l’expansió del fenomen campaniforme (DELIBES & MONTERO RUIZ, 1999). 

82 Beta-118936: 4915-4475 cal ANE, a 2 sigmes (RUIZ-TABOADA & MONTERO-RUIZ, 1999). 
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De totes aquestes destaca especialment la zona andalusa que, en aquests moments viuria un 

dels períodes més emblemàtics de la prehistòria peninsular, en primera instància al voltant 

del grups arqueològics del calcolític (per exemple Millares i Valencina) i posteriorment amb 

el desenvolupament i expansió del que es coneix com la societat argàrica, possiblement una 

de les primeres formacions estatals del continent europeu (LULL, 1983). Ambdós períodes 

constitueixen importants focus de desenvolupament tecnològic al voltant de la metal·lúrgia, 

tant de base coure com de la plata. Altres regions com el llevant (SIMÓN, 1998) o bé del nord-

est peninsular (SORIANO, 2010), tot i haver rebut objectes metàl·lics amb anterioritat, no 

incorporen la producció de metalls fins a ben entrat el III mil·lenni cal ANE, tal i com posen 

de manifest les restes de la Balma del Serrat del Pont (ALCALDE, et al., 1998). Altres indrets 

amb forta influència a les Balears com el sud de França, també incorporen aquesta tecnologia 

al III mil·lenni cal ANE, tal i com es posa de manifest a les mines calcolítiques de Cabrières 

al Llenguadoc (AMBERT, et al., 2005). Finalment, pel que fa a les illes Mediterrànies més 

occidentals, com Còrsega i Sardenya, que ja mantenien poblacions estables i consolidades 

des de feia temps (CHERRY, 1990), s’hi documenten les primeres evidències metal·lúrgiques 

amb anterioritat, durant el  IV mil·lenni cal ANE (DOLFINI, 2013).

Amb això, en la línia del que ha plantejat Salvà (2010), sembla evident que la totalitat de les 

regions d’influència de les Illes Balears ja havien desenvolupat i incorporat una tecnologia 

al voltant de la producció metal·lúrgica, en la majoria dels casos, diversos segles abans de 

les primeres evidències de colonització documentades. En aquest sentit, no resulta exagerat 

dir que les primeres poblacions que colonitzen les illes Balears ja devien conèixer tant la 

tecnologia com els principals tipus i objectes que es desenvolupaven en aquest moment als 

seus indrets d’origen i que per tant estarien en condicions de desenvolupar ambdues coses 

un cop establerts a les illes Balears. Tal volta les evidències de vasos-forns en recipients 

campaniformes de Son Matge o els exemplars ben datats de s’Arenalet de Son Colom siguin 

els millors arguments en favor d’aquesta hipòtesi. En aquest mateix sentit, les evidencies 

d’explotació de mineral de coure insular permeten defensar unes cronologies bastant altes 

per a les mineralitzacions de Tramuntana, i especialment les d’Illa den Colom83, ambdues 

explotades al llarg de l’edat del bronze, posant de manifest que aquesta opció fou una realitat 

per a les illes de Mallorca i Menorca.

83 KIA-48275: 1.759-1.664 cal ANE a 1 sigma (HUNT et al., 2013).
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No obstant, hem vist com aquesta possibilitat no podia portar-se a terme a les Pitiüses 

i, necessàriament, les primeres poblacions que colonitzaren l’arxipèlag, malgrat conèixer 

la tecnologia del vas-forn, no pogueren desenvolupar-la amb solvència per la manca de 

mineralitzacions de coure. Aquest fet posa de manifest com el paper que jugava la metal·lúrgia 

en la vida social d’aquestes comunitats no era ni molt menys un aspecte imprescindible per 

al desenvolupament de les seves pràctiques quotidianes de producció i reproducció social. 

Malauradament, les evidències disponibles per al primers moments de la prehistòria Pitiüsa, 

són parcials i escasses i com venim comentant, es limiten a uns pocs objectes. Tal volta el canvi 

de tendència es documenti coincidint amb els primers poblats naviformes de Formentera. 

En qualsevol cas,  la impossibilitat pràctica a l’hora de desenvolupar una metal·lúrgia local, es 

traduiria irremeiablement en un paper gairebé anecdòtic d’aquesta en les pràctiques socials i 

productives d’aquestes comunitats, completament supeditades a les aportacions exteriors, les 

quals degueren ésser insuficients per al desenvolupament sostingut d’una metal·lúrgia local, 

almenys fins als darrers segles del II mil·lenni cal ANE.

Aquesta hipòtesi de treball presenta diversos elements de judici indirecte que permeten 

reforçar-la. En primera instància, es destacable l’absència de peces metàl·liques al dolmen 

de Ca na Costa (FERNÁNDEZ, et al., 1988), que precisament romangué en ús durant els 

primeres segles de recorregut de les comunitats formentereres, en un context com el bronze 

balear, on el 96% de les peces metàl·liques es localitzen precisament en contextos funeraris 

(SALVÀ, 2013, p. 521). Aquest fet com a mínim posa de manifest que el poc pes de la 

metal·lúrgia es perfectament coherent en totes les esferes de la vida social, tal i com també 

hem vist per als diversos indrets domèstics de Cap de Barbaria II.

En segon lloc, aquesta situació d’aparent aïllament resulta encara més sorprenent si es té 

present la situació que ocorre als indrets continentals més propers a les Pitiüses on precisament 

la primera meitat del II mil·lenni cal ANE corresponen als períodes d’expansió i auge de 

les societats argàriques, que arribaria fins a l’actual província d’Alacant (LULL & RISCH, 

1995), moment en que la producció metal·lúrgica experimenta un augment important de 

la producció i fins i tot innovacions de caràcter tecnològic i formal, amb les primeres peces 

de grans dimensions com ho foren les espases argàriques. Però aparentment aquest auge 

continental no es tradueix en cap mena de contactes entre aquestes regions i les illes Pitiüses.
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D’altra banda, l’absència de cap tipus d’evidència productiva de coure i també de qualsevol 

evidència en forma de lingot, per aquest primer moment ha de fer plantejar el model explicatiu 

d’arribada del metall a les illes, doncs els pocs objectes podrien haver arribat ja en les seves 

formes finals o fins i tot podrien haver estat portats per les primeres onades de colonització. 

Casos com el de la Palmela de Formentera, o el punyal 1907 d’Eivissa (amb totes les reserves 

ja comentades per aquesta peça) es troben tipològicament ben representades a la Península i 

podrien estar apuntant en aquest mateix sentit. 

De fet, els estudis d’isòtops de plom realitzats sobre peces d’aquest moment, únicament 

atenyen a la làmina de Cap de a Barbaria II i posen de manifest la proximitat a nivell isotòpic 

entre aquesta làmina de coure (2012/1/116) i un cisell (MU-S4a-M-58) de la Cova d’es 

Mussol, que són similars en les seves signatures isotòpiques i composicions químiques, 

resultant probable que fossin foses amb coure de la mateixa mineralització. No obstant, es 

tracta de mostres que es situen en zones de difícil discriminació isotòpica, doncs es tracta 

de zones on es solapen diversos dels camps isotòpics caracteritzats. Entre els indrets més 

probables com a origen d’aquestes peces, hi trobaríem les mineralitzacions de Sardenya, 

Menorca i en menor mesura el sud de França, podent descartar-ne la resta de mineralitzacions 

considerades (Veure Capítol 6). Atenent a aquests resultats cal recordar en primera instància 

la cronologia associada a aquesta peça (Fase 1 de Cap de Barbaria II, 1.621-1.530 cal ANE), 

moment en que es pogueren existir alguns primers contactes a nivell interinsular, i que fan 

que la hipòtesi del possible origen menorquí resulti més plausible que no la dels dos indrets 

més llunyans. En qualsevol cas aquests contactes haurien estat testimonials i caldrà valorar 

en un futur les possibles implicacions en clau de dinàmiques socials entre ambdós territoris.

De fet, en general, durant aquest primer període cal parlar d’un cert aïllament general de les 

Pitiüses pel que fa als contactes intersocials, fet que implicaria que la hipotètica metal·lúrgia 

pitiüsa romandria tècnicament al marge de qualsevol entrada de matèria primera. Aquesta 

metal·lúrgia, desvinculada dels processos de mineria o circulació de metall, pot resultar 

sostenible a curt termini per mitjà del reciclatge, però amb el temps requereix de l’entrada 

de nou material degut a les pròpies pèrdues del sistema productiu (NEEDHAM, 1998). Per 

aquests motius els pocs objectes metàl·lics d’aquest moment fan sempre referència a objectes 

molt petits (punyalet, ham, punxó, botó/aplic i Palmela) que dibuixen un escenari on bona 

part de les funcions desenvolupades per aquests objectes possiblement no fos exclusiu del 
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metall sinó que amb tota seguretat conviuria amb altres indústries com la lítica o la òssia. Per 

tant, podem dir que la metal·lúrgia, d’existir, seria una activitat molt esporàdica i oportunista, 

que és completament irrellevant en el si de les pràctiques productives i quotidianes de les 

comunitats prehistòriques pitiüses així com per a la seva organització i reproducció social.  

D’altra banda, cal destacar que aquest no és ben bé el cas de les Gimnèsies on, com 

esmentàvem, sí que existeix una associació notable entre els objectes d’aquesta època i els 

contextos funeraris (per exemple: s’Aigua Dolça (GUERRERO, et al. 2003) o Can Martorellet 

(PONS, 1999)), fet que alguns autors associen al seu caràcter simbòlic (SALVÀ, 2010, p. 350) 

i al concepte transformador de la matèria que representa la metal·lúrgia. En aquest sentit, 

esdevindrien doncs un símbol que el cos del mort es podia transformar i adquirir una nova 

entitat o vida (RUIZ-GÁLVEZ, 1998, p. 63). D’aquesta manera els objectes serien produïts, 

segons els autors, atenent als aspectes funcionals però també als simbòlics i podrien estar 

representant una jerarquització incipient encara amagada a nivell material per allò col·lectiu. 

Aquest fet pot associar-se al valor social que es podria conferir a determinats objectes com 

els ganivets, que en base als seus alts continguts d’As sembla que no foren normalment 

introduïts en les cadenes de reciclatge. Malauradament es tracta de dades molt circumstancials, 

associades sovint a contextos arqueològics molt complexos com les necròpolis col·lectives, 

les quals no troben de moment cap tipus de correspondència en la resta de contextos socials 

com queda ben pales en el registre arqueològic procedent dels assentaments (Veure Capítol 

7). No obstant, posa de manifest la situació diferencial de la metal·lúrgia pel que fa als primers 

segles d’ocupació d’ambdós indrets.

Així, com venim comentant, a partir de ca.1.400 cal ANE es produeixen un conjunt de 

transformacions importants en el registre arqueològic de les illes Balears, les quals són ben 

distingibles pel que fa a la metal·lúrgia, però que també són importants en molts altres àmbits 

del registre arqueològic de cadascuna de les illes. En aquest sentit cal recordar la construcció 

de grans espais de gestió col·lectiva com els casos ja esmentats del Àrea II de Closos de 

Can Gaià, l’edifici central de es Figueral de Son Real que s’han interpretat com a elements 

d’emmagatzematge i producció que en definitiva posen de manifest l’existència de canvis 

en les pràctiques econòmiques i socials (SALVÀ & HERNÁNDEZ-GASCH, 2009). De la 

mateixa manera, alguns d’aquests canvis poden intuir-se també en els espais domèstics amb 

la reducció dels accessos o fins i tot en l’augment de l’emmagatzematge com podria ser el 
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cas del Àmbit 6 de Cap de Barbaria II. Altres aspectes com les pràctiques funeràries també 

experimenten transformacions significatives, especialment associades a les coves naturals que 

esdevenen l’element central, però no exclusiu, especialment per al cas de Menorca. Finalment 

totes aquestes modificacions que s’observen al registre arqueològic coincideixen també amb 

un augment dels contactes amb l’exterior. 

Aquest, es un fenomen d’abast Mediterrani, que es documenta a l’Egeu, al Mediterrani 

Central, el Sud de la Península Ibèrica i la zona atlàntica de forma més o menys sincrònica 

entre el ca.1.500 i 1.300 cal ANE (FRANK, 1993; RUIZ-GÁLVEZ, 1998, 2013; SHERRAT, 

1993) tot coincidint, a més, amb les primeres explotacions intensives d’estany peninsular 

(ROVIRA, 2007). La dependència absoluta d’estany per part de les Balears i l’increment 

constatat de les peces amb aliatges rics (de fins al 20% d’estany), ben documentat a Cap de 

Barbaria II, posen de manifest la integració, de forma perifèrica, en les xarxes internacionals 

de circulació de mercaderies. Les mateixes xarxes que permeten connectar Mediterrani i 

Atlàntic i que entre molts altres elements, portaren ceràmiques micèniques a la Península 

Ibèrica (RUIZ-GÁLVEZ, 2009), nombrosos objectes peninsulars al Mediterrani Central i 

Oriental (MEDEROS, 1996) ambre bàltic a Menorca  (LULL, et al., 1999) o, tal vegada, fins 

i tot metall peninsular a Escandinàvia (LING et al., 2014). 

A Eivissa i Formentera, les dades disponibles per a acotar cronològicament aquest moment 

són encara escasses, tot i que sembla evident la convergència d’alguns d’aquests fenòmens 

amb el que ja coneixem de Mallorca i Menorca, tal i com hem vist en capítols anteriors. En 

aquest sentit hauríem de diferenciar un primer moment on les relacions socials semblen 

gaudir d’un període de gran estabilitat on les interaccions entre els diferents ambients 

insulars pogueren ser fluides i presenten un registre material homogeni (període naviforme; 

ca.1.450-1.100 cal ANE). I un segon moment, de transformacions en el conjunt de les 

relacions socioeconòmiques i que es posa de manifest en el registre material, i en les formes 

d’assentament, enterrament i també amb les connexions exteriors, (període prototalaiòtic/

prefenici; ca.1.100/1.000-850 cal ANE). 

Aleshores, pel que fa a la metal·lúrgia, a partir d’aquest moment experimenta canvis significatius 

a nivell tecnològic, tal i com queda palès en la qualitat dels aliatges, la diversitat en els tipus 

d’objectes representats, o les quantitats totals de metall tant produït localment com importat, 
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que s’incrementen. De la mateixa manera seria en aquest moment quan documentem el 

pic àlgid de deposicions i amagatalls d’objectes, simptomàtic dels canvis documentats en el 

conjunt dels espais socials (LULL, et al., 1999) i que podrien tenir diferents explicacions en 

funció del context concret de deposició  (CALVO, et al., 2013) però que en qualsevol cas 

posen de manifest un major paper de la metal·lúrgia en el si de les relacions socials. Tot plegat 

es relaciona amb una intensificació pel que fa als contactes, entre illes i amb l’exterior, i que 

alguns autors vinculen a l’aparició d’una xarxa de nous assentaments costaners (GUERRERO 

& CALVO, 2001; GUERRERO, 2008, 2003). Entre aquests, hi destaquen illots com l’illot 

des Porros i Na Moltona, o platges com la de Cala Blanca a més d’alguns indrets fortificats 

com Cap de Forma, que desenvoluparien funcions d’escales costaneres, refugis, punts de 

vigia o fondejadors, tot i que no queda del tot clara la seva implantació a les Pitiüses. 

D’altra banda, d’aquestes relacions entre les illes, especialment entre Mallorca i Menorca, 

cal destacar com alguns objectes metàl·lics no presenten uns paral·lels externs clars 

i tipològicament han estat sempre relacionats amb produccions locals (DELIBES & 

FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1988), com per exemple el cas de les llances d’espigó. De la 

mateixa manera el domini de l’aliatge de coure amb estany és més estandarditzat i apareixen 

noves tècniques com la cera perduda (pectorals) a més d’una millora tecnològica pel que fa a 

l’augment del nombre de peces complexes (SALVÀ, 2010). En qualsevol cas, sembla evident 

que una part important dels objectes, foren incorporats a les societats baleàriques ja acabats 

i per tant no foren produïts a les illes. En aquest sentit cal recordar el baix nombre general 

de motllos, en relació a les peces i tipus documentats, així com les dades corresponents als 

isòtops de plom, tant de les peces pitiüses com de les menorquines que estableixen que com a 

mínim el metall, o l’objecte, provenien de 5 mineralitzacions diferents (STOS-GALE, 1999), 

entre les quals possiblement s’hi representen les del Sud-Est peninsular (MONTERO-RUIZ 

et al., 2005), Linares i Sardenya, a més de la menorquina (HUNT et al., 2013).

No obstant, aquestes situacions no es donen de manera tant clara entre les peces pitiüses, 

que tot i tenir perfectament identificada la producció local, desconeixem per complet els 

tipus d’objectes produïts localment en aquests moments. Així, aquest canvi substancial pel 

que fa a l’arribada de materials forans, es tradueix en un augment de la varietat formal i 

la quantitat total de metall, on es passa dels objectes de molt petit format a un nombre 

important de lingots i destrals. D’aquest aspecte se’n desprèn especialment l’augment de la 
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importància social de la metal·lúrgia en el si d’aquestes comunitats, almenys en termes de 

participació d’aquests materials en els diferents processos productius, fet que resulta coherent 

amb el domini dels lingots i destrals entre els tipus representats a Eivissa i Formentera. 

Malauradament no disposem pràcticament de contextos clars d’aparició de tots aquests 

conjunts, tal i com hem pogut exposar en apartats anteriors. Únicament les restes de Cap de 

Barbaria II ens permeten aportar algun tipus d’informació rellevant, la qual posa de manifest 

la producció metal·lúrgica local per mitjà de foses conjuntes de coure i cassiterita, els quals 

serien importats per separat, per aliar-se als poblats, com en cas de la gota de fosa (E2N2), o 

bé ja arriben en forma de lingots de bronze o coure plomat per a ser refosos, com queda ben 

pales al dipòsit de Can Marià Gallet. Aquesta dualitat posa de manifest l’existència d’ambdós 

mecanismes econòmics, el de la circulació de la matèria primera en brut i el de la circulació de 

lingots. De fet la pròpia composició dels lingots, la majoria dels quals són de coure, també fa 

referencia a que el seu ús principal recauria en l’aliatge, a diferència dels lingots amb aliatges 

binaris o terciaris que serien directament fosos per a la confecció de noves peces. De fet 

els únics objectes amb forma definida que documentem per aquest període corresponen a 

destrals (almenys 10),  ja siguin de taló amb una o dues anelles, tubulars o planes. Aquest 

resulta un fet inusual de difícil interpretació, que tal volta cal relacionar amb un ventall molt 

concret i reduït dels usos o prioritats que les comunitats pitiüses tenien en aquell moment, tal 

volta condicionada per l’austeritat en el període anterior. 

D’altra banda, malgrat els estudis d’isòtops de plom no han estat del tot concloents cal tenir 

present el caràcter enormement incipient que tenen encara ara aquests estudis per al cas 

de les illes Balears. Tot just fa un any que s’han publicat les primeres dades relatives a les 

mineralitzacions menorquines, que de moment són encara les úniques disponibles. De la 

mateixa manera, resta encara molta feina a fer en la caracterització isotòpica de les diferents 

mineralitzacions localitzades al sud-est peninsular així com aquelles petites explotacions 

disponibles arreu del llevant peninsular, de les que en tenim bons exemples de la seva existència 

i explotació a escala local en les regions de Castelló i Tarragona. Aquests condicionants 

dificulten sens dubte la lectura dels resultats i la interpretació en termes socioeconòmics 

d’aquestes dades analítiques. No obstant, s’han assentat les bases d’una primera caracterització 

a nivell individual i de conjunt, amb el plantejament d’unes primeres directrius i hipòtesis de 

treball sobre les quals s’aprecia un important camí a recórrer. Aquestes permeten plantejar ja 
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la possibilitat de arribada de metall menorquí i sard en diferents moments de la prehistòria 

pitiüsa, de la mateixa manera que podem constatar l’arribada de metall de les mineralitzacions 

de Linares a les Pitiüses en relació al comerç fenici. 

En suma, en el cas concret pitiús, a diferència de Mallorca i Menorca on s’accentua més el 

localisme de la seva metal·lúrgia, són diversos els elements que el vinculen per aquest segon 

moment amb diverses produccions de la zona alacantina. Especialment rellevants són les 

afinitats tipològiques ja comentades al voltant de peces com els lingot-destral o les destrals 

planes, però també amb altres com els lingots planoconvexos. Tot plegat cal posar-ho en 

relació amb aquestes xarxes d’interacció de les que venim parlant, en les quals hi intervenen 

diversos aspectes que superen el marc regional que afrontem en aquest capítol, com per 

exemple les xarxes indígenes d’interacció o bé l’expansió colonial fenícia de la Península 

Ibèrica i que tractem de manera més acurada en apartats posteriors.
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CAPÍTOL 9

Síntesi històrica, econòmica i social. 

El desenvolupament de l’arqueologia com a disciplina científica ha sabut valorar els contextos 

insulars com a un dels millors laboratoris a l’hora d’aproximar-se al coneixement de les 

societats humanes de la Prehistòria (EVANS, 1973) on, a nivell particular, la Mediterrània 

hi ha jugat un paper destacat (CHERRY, 1990; DAWSON, 2011; PATTON, 1996). Així, les 

illes ofereixen una gran oportunitat científica doncs permeten controlar l’arribada d’elements 

forans, ja siguin persones, matèries primeres o artefactes i avaluar els seus efectes en les 

dinàmiques socioeconòmiques concretes de les seves comunitats. De la mateixa manera, 

aquests han estat també els millors indrets a l’hora d’avaluar l’impacte antròpic de les societats 

humanes sobre uns medis que romanien verges i inalterats fins aleshores.

En el transcurs dels diversos capítols d’aquesta tesi hem tractat múltiples aspectes de la 

materialitat prehistòrica pitiüsa, ja sigui en relació als jaciments excavats o bé als casos 

concrets d’estudi (Cap de Barbaria II i la metal·lúrgia), sempre atenent a la relació d’aquests 

amb la materialitat i les perioditzacions generals existents per al conjunt de les Balears. En 

aquest mateix sentit també hem parlat dels diferents graus de similitud que podia presentar, 

en cada moment concret, aquesta materialitat amb el que coneixem per a les illes de Mallorca 

o Menorca. Comparacions que han resultat en moltes ocasions de gran utilitat i que de fet 

són les que avui permeten establir algunes de les particularitats pròpies de cadascuna de les 

illes tal i com hem pogut veure en el capítol 3 d’aquest mateix treball.

No obstant, alhora d’avaluar els factors que intervenen en la formació de les particularitats que 

permeten definir materialment una formació social i econòmica, aquests poden respondre 

gairebé a infinites causalitats. Entre els que apareixen de manera més recorrent en el marc 

dels estudis arqueològics hi trobem els contactes entre diferents grups socials que es poden 

presentar en termes com l’intercanvi material, la transmissió tecnològica, la hibridació, la 
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guerra, i un llarg etcètera. No obstant, en el cas d’espais geogràficament diferenciats com els 

contextos insulars la intensitat d’aquests contactes és un dels elements que permeten explicar 

el caràcter sincrònic de les transformacions socials així com la homogeneïtat en determinats 

aspectes del registre arqueològic. De la mateixa manera que les característiques pròpies d’un 

grup social concret es poden anar materialitzant al marge dels altres grups per la pèrdua efectiva 

de tals contactes (COSTA, 2000). De fet, aquest ha estat un dels principals arguments en torn 

a la prehistòria de les Balears, des de la recerca dels nuclis originals de colonització, els quals 

s’han centrat en base a les analogies materials de les primeres manifestacions illenques i de 

cadascun dels canvis socials i arqueològics documentats. D’altra banda, el desenvolupament 

local dels casos de Menorca i Mallorca ha estat molt més ben caracteritzat que no pas el de 

les Pitiüses pel que fa a la incidència de la insularitat en el desenvolupament de les  seves 

característiques arqueològiques pròpies (ALBERO, et al., 2011).

Amb això, i atenent al que representa aquest apartat, que conjuga reflexió i cloenda, volem posar 

sobre el paper una proposta cronològica i interpretativa per a la prehistòria pitiüsa, partint en 

bona mesura de les reflexions i les noves dades exposades en capítols anteriors. Així, des del 

paradigma arquitectònic actualment imperant en les propostes de periodització de la prehistòria 

Balear (FORNÉS & SALVÀ, 2001; GUERRERO, et al., 2007; LULL, et al., 1999) i que funciona 

grosso modo per a les Pitiüses (SUREDA, 2013), incorporarem els trets particulars de la insularitat 

Pitiüsa i atendrem especialment a les relacions d’aquestes amb la resta de les Balears i la Península, 

doncs aquestes condicionen la configuració material pròpia que venim exposant. No obstant, 

cal reconèixer que les mancances pel que fa al nombre de datacions radiocarbòniques i la 

provisionalitat de part del registre arqueològic, situen aquesta proposta com el punt de partida 

sobre el qual fonamentar la nova recerca, més que com a un plantejament tancat.

El primer dels períodes que diferenciem, malgrat aquesta tesi no hi realitza aportacions significatives, 

correspon a l’epicampaniforme-dolmènic, en consonància amb la nomenclatura proposada per a la 

resta de les Balears (MICÓ, 2005). Amb les dades disponibles actualment sembla provat que el 

primer poblament de les Pitiüses es va produir en aquest mateix període, a finals del III mil·lenni 

cal ANE84, tot conformant un establiment fructífer i desenvolupant una economia productiva, 

que va arrelar al territori i inicià la seva a transformació en un medi antropitzat.  

84 Actualment la primera evidencia inequívoca de poblament humà a les Pitiüses correspon a la datació KIA-29163 (3785 ± 
25 BP) de Es Pouàs, realitzada sobre os humà i amb un resultat de 2.279-2.146 cal ANE a 1 sigma (68.2%) (ALCOVER, 2008). 
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Actualment es disposa de 6 datacions, procedents de Es Pouàs, Puig de Ses Torretes, Ca na 

Costa i Cova des Riuets, totes elles comentades en capítols anteriors. De la mateixa manera 

que existeixen dues datacions, de Cova 127 i Cova des Fum que resten inèdites o s’han publicat 

parcialment (MARLASCA & LÓPEZ GARÍ, 2014), però que situen aquests dos jaciments en 

aquest mateix període. De la suma de totes aquestes, se’n permet establir un interval bastant 

segur per al funcionament de tots aquests jaciments i que es situa entre 2.279 i 1.776 cal ANE 

a 1 sigma. No obstant, continuem sense conèixer gaires detalls dels moments finals de totes 

aquestes manifestacions, que a mode d’hipòtesi es pot portar fins a l’entrada en funcionament 

dels primers poblats naviformes al segle XVI cal ANE. Aquesta proposta sobrepassa 

lleugerament els marges establerts per aquest període a la resta de les Balears (ca. 2000-1.600 

cal ANE) degut principalment als pocs contextos datats a les Pitiüses on pràcticament tots els 

contextos materials datats representen els únics exemples dels seus tipus. 

En aquest sentit recordem que aquest període es caracteritza per assentaments permanents a 

l’aire lliure amb cabanes de planta circular i sòcol de pedra com hem vist a Puig de Ses Torretes, 

que es combinarien amb ocupacions (estacionals o permanents) en coves i balmes (Riuets, 

Sa Parra o Cova des Fum). Les pràctiques funeràries giren al voltant del ritual d’inhumació 

col·lectiva en sepulcres megalítics com el de Ca na Costa o en coves naturals com Es Pouàs o 

la Cova 127. A nivell econòmic tant les restes de Puig de Ses Torretes, com les de Riuets, en 

combinació als estudis antropològics i isotòpics realitzats a Ca na Costa, posen de manifest un 

pes significatiu de la ramaderia respecte a altres estratègies com l’agricultura o la recol·lecció 

de mol·luscos i plantes silvestres, que també hi estarien presents. De tots ells se’n desprèn 

una certa sincronia amb les principals característiques descrites al Capítol 3 per al conjunt de 

les Balears durant els primers períodes d’ocupació tant de Mallorca com de Menorca.

En la mateixa línia, s’han explicat els dubtes envers una possible metal·lúrgia local doncs no 

existeixen evidencies fefaents de producció. Així, els diversos elements metàl·lics documentats 

i atribuïts a aquest primer moment85 (punyal de llengüeta, punxó de Riuets, aplic de Puig de 

Ses Torretes i Palmela) constituirien el principal  testimoni de contactes amb l’exterior, atesa 

la mancança de metalls a les Pitiüses. Això ens demostra que el poblament pitiús, no va 

85 Tot i que en Capítol 8 hem distingit dos grups cronològics pel que fa a la metal·lúrgia atenent bàsicament a la connexió 
de les Pitiüses a les xarxes internacionals d’interacció, no cal confondre aquell Grup 1 amb el període epicampaniforme-dolmènic 
que aquí es planteja, doncs aquest és més acotat.
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constituir una organització social totalment tancada en si mateixa ni en situació d’aïllament 

total. De fet, el registre arqueològic ens aporta altres elements que també suggereixen 

l’existència de contactes amb l’exterior, els quals passen per les semblances materials amb la 

resta de les balears. En aquest sentit destaca la ceràmica incisa d’estil epicampaniforme (Ca 

na Costa i Cova des Fum) (TOPP, 1988) o les eines de sílex (Ca na Costa i Cova des Fum) 

(FERNÁNDEZ & TOPP, 1984). Tal vegada, també alguns dels botons amb perforació 

en V (Ca na Costa) i alguna mostra d’indústria òssia, com la punta de sageta de Cova des 

Fum podrien no haver estat produccions locals i haver arribat per intercanvis amb l’exterior 

(FERNÁNDEZ, et al., 1988). En aquest mateix sentit reiterem un cop més que tant el sílex 

i com el coure a hores d’ara no es troben de manera natural a les Pitiüses. Per tant, cal 

considerar, doncs, l’existència d’intercanvis o almenys contactes ocasionals però sostinguts 

amb comunitats de l’exterior en base a relacions de solidaritat, cooperació i reciprocitat. 

Contactes que en algunes ocasions podrien no limitar-se a allò material sinó, com ja s’ha 

suggerit en alguna ocasió (COSTA & BENITO, 2000), podrien incloure també l’exogàmia. 

En aquest sentit, l’exogàmia matrimonial amb grups de fora de les Pitiüses seria una de les 

manifestacions habituals en tota la prehistòria pitiüsa, que permetria evitar els problemes 

d’una excessiva consanguinitat pròpia d’un poblament reduït com segurament era el cas 

d’aquestes primeres comunitats.

D’aquest període concret no disposem encara d’estudis d’isòtops de plom ni cap altre element 

al marge de la tipologia que ens permetin aproximar-nos als indrets de contacte de manera 

empírica. No obstant, la proximitat geogràfica i les coincidències manifestes en alguns dels 

elements dels artefactes mobles (ceràmica incisa, botons perforats en V, braçals d’arquer,...), 

immobles (cabanes circulars amb sòcol de pedra) i de les pràctiques econòmiques i funeràries 

suggereixen que les regions amb les que més freqüentment i regularment es relacionarien els 

grups pitiüsos serien les altres illes de l’arxipèlag balear, sobretot Mallorca, tot i que també es 

pogueren produir contactes eventuals amb la Península que expliquin l’arribada de la Palmela 

i el punyal de llengüeta, els quals de moment no podem concretar. 

La presència de restes més antigues a Mallorca, que possiblement fou la primera de les Balears 

en ésser colonitzada (ALCOVER, 2008) (Veure Capítol 3), permeten suggerir una possible 

expansió d’aquests contingents poblacionals vers les illes més petites de l’arxipèlag com una 

de les maneres en que es pogué materialitzar tot el procés. En aquest sentit, Mallorca també 
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manifesta la consolidació i l’increment tant a nivell quantitatiu com qualitatiu del nombre 

de manifestacions arqueològiques documentades, així com la continuïtat de bona part de la 

materialitat i de les pràctiques socials dels grups campaniformes, assentats des de finals del 

III mil·lenni cal ANE. No obstant, no tenim tampoc elements per descartar altres opcions, 

doncs la introducció del megalitisme ha portat a plantejar l’arribada de nous contingents 

poblacionals a les illes, basades en les similituds entre els exemplars dolmènics del Languedoc 

francès i els baleàrics (planta quadrada, corredor amb llosa perforada i orientació oest/sud-

oest) (PLANTALAMOR, 1991). 

No obstant, existeixen també algunes diferències manifestes entre els diferents grups socials de 

cada illa, com per exemple succeeix amb altres tipus de contenidors funeraris com els hipogeus 

amb entrada megalítica (Biniai Nou, Menorca) que són ben coneguts al nord-est de Catalunya 

també durant els primers segles del II mil·lenni cal ANE, però que no es documenten a la 

resta de les Balears (LULL, et al., 2004). O bé, les característiques completament excepcionals 

i úniques del dolmen formenterer de Ca na Costa que presenta diferencies arquitectòniques 

importants respecte de la resta d’exemplars baleàrics (plataformes, ortostats radials, càmera 

circular, enllosats). Per tot això, alguns autors (LULL et al., 1999, p. 28) plantejaren que el 

sepulcre formenterer no pot ser completament aliè a les tradicions socials involucrades en 

els sepulcres de la resta de les Balears i que la seva construcció podria deure’s a un grup 

continental però d’alguna manera entroncat amb la població de Mallorca. En aquest sentit 

tampoc resultaria exagerat plantejar que fora un desenvolupament insular independent d’un 

mateix focus nuclear per als dòlmens baleàrics, doncs cal tenir present que a hores d’ara Ca 

na Costa és també la més antiga d’aquestes estructures. En qualsevol cas, aquest element 

requeriria endarrerir els primers assentaments estables a les Pitiüses, cosa que de moment no 

es pot argumentar en base a les dades disponibles.

En definitiva, durant el període epicampaniforme-dolmènic a les Pitiüses, tot i que comptem amb 

evidències importants es disposa de molt poca informació disponible per als assentaments, 

estructurats en poblats de cabanes i ocupacions de coves i balmes. De la mateixa manera 

no es coneix com es relacionen els diferents tipus d’estructures funeràries d’enterrament 

col·lectiu. En qualsevol cas, l’organització d’aquestes societats giraria entorn a un ambient de 

convivència pacífica i aparentment sense diferències socials significatives. Organització que 

hauria permès uns contactes ocasionals però sostinguts al llarg dels segles, doncs haurien estat 
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insuficients per al sosteniment d’una metal·lúrgia local a les Pitiüses, però, d’altra banda, sí que 

haurien permès la posada en comú d’idees i tècniques que observem al registre material així 

com l’arribada dels materials i artefactes més exòtics. A més a més, el sorgiment relativament 

sincrònic de les manifestacions arqueològiques pròpies de l’arquitectura ciclòpia, de clar 

origen local (FORNÉS & SALVÀ, 2001; LULL et al., 1999; SALVÀ & HERNÁNDEZ-

GASCH, 2009), evidencien que les diferents illes mantingueren aquests contactes actius amb 

el transcórrer dels segles, tot descartat que els elements en comú responguin exclusivament 

a una herència compartida des dels moments de colonització de les illes, tal i com venen 

defensant altres autors (MARLASCA & LÓPEZ GARÍ, 2013).

El següent període que diferenciem correspon al període naviforme, àmpliament tractat en 

diversos capítols d’aquesta tesi i que de fet suposa una de les principals aportacions de 

conjunt que realitzem, doncs es proposa la inclusió, amb matisos, de les Pitiüses en el si de 

les dinàmiques generals compartides amb la resta de les Balears. Aquesta possibilitat havia 

estat proposada amb anterioritat (COSTA & BENITO, 2000; COSTA & GUERRERO, 

2002), però la manca de dades empíriques per sostenir tal hipòtesi generaren certes 

controvèrsies (DAWSON, 2010, 2011; GÓMEZ BELLARD & SAN NICOLAS, 1988; 

GÓMEZ BELLARD, 1995, 2003), que ara semblen definitivament resoltes. En aquesta 

línia, dedicarem els següents paràgrafs a exposar les principals dinàmiques socials, pròpies i 

compartides, d’aquestes comunitats en el marc de les Pitiüses, doncs la seva materialitat ja ha 

estat àmpliament tractada amb anterioritat.

D’aquest període únicament disposem de les datacions radiocarbòniques de Cap de Barbaria 

II, explicades i contextualitzades en detall en els capítols 5 i 7 d’aquesta tesi doctoral. Aquestes 

permeten situar un primer interval d’ús dels naviformes formenterers, i per tant d’aquest 

període, entre 1.621 i 1.530 cal ANE. Aquestes s’estableixen a partir de les dades de l’Àmbit 

9 tot i que encara no s’ajusten al que degué ser el seu límit inferior, doncs la continuïtat en el 

poblament està demostrada per noves construccions (Fase 2) i altres datacions que la situen en 

ús al segle X cal ANE, sense interrupcions aparents. En aquest sentit, tampoc no es disposa 

d’altres datacions d’aquest mateix període a les Pitiüses fet que posa de manifest la cautela 

necessària alhora de considerar-les, doncs hauran de ser contrastades i matisades per noves 

dades. El línies generals, aquestes dades encaixen amb l’origen proposat per a l’aparició de 

l’arquitectura ciclòpia a les Balears (ca. 1.600 cal ANE) (MICÓ, 2005), tot i que, com hem vist, 
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aquest estigui actualment en revisió86. Altres autors ja havien plantejat la coincidència de les 

transformacions que porten a diferenciar aquest període amb tota una sèrie de transformacions 

que esdevenen al voltant de les societats prehistòriques de l’Europa Mediterrània i Continental 

en aquest mateix període (CASTRO, et al., 1996; LULL, et al., 2004).

Amb això, recordem que aquest període ve caracteritzat principalment per l’entrada en 

funcionament d’unes noves relacions socials que tenen per principal element diferencial 

amb les tradicions anteriors la construcció d’assentaments integrats per estructures de planta 

naviforme, situats en llocs plans i sense estructures defensives. D’altra banda els rituals funeraris 

continuen girant al voltant de les inhumacions col·lectives amb una important varietat formal 

entre illes pel que fa als contenidors i estructures funeràries emprades, on amb el temps 

prendran una major importància les coves de tancament ciclopi. No obstant, si parlem en clau 

pitiüsa cal destacar l’absència de dades significatives per a l’illa d’Eivissa87 i també la manca 

d’informació procedent dels contextos funeraris d’aquesta època, que hipotèticament podem 

situar en coves amb tancament ciclopi per alguns indicis procedents de Cova des Fum. Així, 

tornant als assentaments, cal destacar com fou un període on s’experimentà un important 

creixement poblacional, evidenciat pel nombre d’assentaments d’aquest tipus coneguts, que 

formen agrupacions importants com la ja vista per a Cap de Barbaria. No obstant, com ja 

s’ha exposat al capítol 7, de tot plegat se’n desprèn que durant el període naviforme, es dona 

un alt grau d’homogeneïtat en molts dels àmbits materials, econòmics i socials del conjunt 

de les illes Balears.

Donada l’absència de cap entitat política de caràcter centralitzador que permeti explicar 

aquesta situació, resulta molt possible que la causa de l’aparició més o menys sincrònica 

d’aquests trets comuns fóra la continuació dels contactes inter-insulars, puntuals però 

sostinguts, que venien presentant les illes des dels primers moments de la colonització 

humana. Per aquest mateix motiu, són molt importants també una sèrie de trets continuistes, 

que permeten posar de manifest aquesta dinàmica, individualitzada però compartida, de 

la prehistòria pitiüsa. Així per posar algun dels  exemples vistos a la tesi, les produccions 

ceràmiques, on no existeix un canvi tant sobtat respecte al període anterior, o les estratègies 

86 Veure Capítol 7 per a més detalls sobre les propostes cronològiques alternatives.

87 Únicament podem atribuir hipotèticament a aquest període les evidencies de Punta den Jondal, Cova Xives, Cova des 
Culleram i Puig Rodó. Cap d’ells ha estat objecte d’excavació arqueològica.
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de subsidència, on es porta a terme una explotació diversificada dels recursos naturals propis 

de l’illa, amb un pes significatiu dels recursos marins, que seria molt més important que no 

pas a la resta de les Balears, suposen casos clars de dinàmiques continuistes a nivell pitiús 

i ben diferenciades de la pauta balear. Aquests trets continuistes també són ben presents a 

cadascuna de les Gimnèsies, especialment en els tipus d’estructures funeràries emprades en 

primera instància durant el naviforme (coves naturals, hipogeus i fins i tot dòlmens) les quals 

són les mateixes que durant l’epicampaniforme-dolmènic.

No obstant, seria aproximadament entre ca.1.400 i 1.100 cal ANE (MICÓ, 2005, p. 525), 

quan la generalització de la formació econòmica i social naviforme permet documentar 

unes manifestacions materials compartides i pròpies de les Balears que responen a 

l’assoliment d’unes relacions socials estables. El tret més clar i estandaritzat de les mateixes, 

són les vivendes de planta naviforme. En aquest sentit, resulta lògic plantejar com aquesta 

homogeneïtat material està directament relacionada amb la intensitat dels contactes i per tant 

depèn també de les distàncies físiques existents entre cadascuna de les illes, de manera que 

resulta esperable que aquesta sigui molt més intensa entre Gimnèsies d’una banda, i Pitiüses 

de l’altra, que no pas entre els dos arxipèlags entre si. Així, tant Mallorca com Menorca 

assoleixen un nivell d’homogeneïtat material molt important, especialment en la producció 

d’artefactes mobles però també en les relacions socials de producció. En conjunt, semblen 

respondre a una situació de cooperació i mobilitat de les comunitats naviformes, ja sigui en la 

construcció dels mateixos poblats, la cura dels ramats o l’obtenció de matèries primeres com 

el metall (CALVO, et al., 2011). Ben possiblement aquest grau de circulació i interconnexió 

a nivell insular tingui la seva relació amb l’existència d’una xarxa d’assentaments costaners 

que podia facilitar la navegació de cabotatge al voltant de les illes i també les connexions 

exteriors (GUERRERO, 2004, 2006). De la mateixa manera, hem pogut observar com a 

Cap de Barbaria II apareixen ja alguns petits artefactes metàl·lics, alguns d’ells fins i tot ben 

datats radiocarbònicament que suggereixen l’existència d’una petita metal·lúrgia local on es 

treballen petits artefactes de coure i bronze (ham i punxó), destinats tots ells a diferents 

activitats productives quotidianes. En aquest mateix sentit resulta interessant recordar que 

l’anàlisi d’isòtops de plom d’un dels fragments laminars de Cap de Barbaria II (CBII-2012-

116), té l’illa de Menorca entre els indrets de procedència possible. No obstant, en base a 

la intensitat que presenten les activitats productives desenvolupades al poblat formenterer 
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que eren completament dependents de les aportacions exteriors de matèries primeres, fruit 

d’aquests contactes inter-insulars (sílex i metal·lúrgia), sembla evident que no foren suficients 

per al manteniment sostingut de les activitats productives. Motiu pel qual a Cap de Barbaria 

II es desenvolupà també tota una estratègia consistent en crear una indústria sobre materials 

menys aptes, però àmpliament disponibles, com la calcària per tal de suplir les mancances de 

sílex que, quan se’n disposava, era emprat fins al màxim de les seves possibilitats, per exemple, 

esgotant els nuclis i creant importants pàtines sobre els artefactes de sega (SUREDA et al., 

2015).  

És per aquest motiu que cadascuna de les illes desenvoluparia també determinades 

característiques pròpies al marge de la resta, les quals, tal volta poden associar-se a les 

tradicions que ja estaven més arrelades en les dinàmiques locals de producció. En aquest 

sentit podem esmentar les construccions ortostàtiques a les Pitiüses, tradició ben contrastada 

i ben monumental en el cas del període anterior en jaciments com Ca na Costa i que 

tingué la seva continuïtat durant la Fase 1 d’ocupació del període naviforme. D’altra banda, 

resulta interessant veure com, en el cas de Menorca, és l’indret on més temps s’empren 

les estructures dolmèniques (Ferragut Nou) i l’únic indret on apareix un nou tipus més 

desenvolupat d’aquestes estructures com ho són els sepulcres de triple parament que també 

tindrà continuïtat amb les navetes. Altres casos d’aquest fenomen podrien ser els dels diferents 

tipus de sepulcres amb cambra hipogeica, tot i que aquests són menys coneguts degut a la 

manca d’excavacions rigoroses. 

Com esmentàvem en paràgrafs anteriors, per al cas pitiús, un dels principals problemes 

d’aquesta periodització continua essent el límit inferior que permet diferenciar el període 

naviforme caracteritzat principalment per unes relacions socials estables del període prefenici 

(prototalaiòtic en el cas de les Gimnèsies) on s’experimenten tot un conjunt de transformacions 

socials i materials. A nivell arquitectònic i estratigràfic en capítols anteriors hem defensat 

l’existència de dues Fases per al poblat de Cap de Barbaria II, per a les quals en coneixem un 

moment d’ús però en desconeixem el moment d’inflexió o cohabitació. A hores d’ara per a 

Mallorca i Menorca s’accepta la data del ca.1.100-1.000 cal ANE, com a inici d’aquest període 

de transició entre la norma naviforme i la que seria la norma talaiòtica. Data que assumim a 

l’espera de poder disposar de més datacions que permetin acotar-la a nivell pitiús.
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Així, el darrer període a distingir correspon al prefenici. Tal i com venim comentant, a finals 

del II mil·lenni cal ANE, es produeixen un seguit de transformacions en les societats 

baleàriques que sovint han motivat la distinció d’aquest moment com un període de transició 

per tal d’explicar la substitució de les manifestacions arqueològiques naviformes per d’altres 

de noves, com les talaiòtiques en el cas de les Gimnèsies, o bé les fenícies a les Pitiüses 

(GUERRERO et al., 2007; LULL et al., 1999, 2004). En aquest sentit la utilització del terme 

prefenici88 respon a la necessitat d’articular materialment una realitat arqueològica complexa 

sobre la qual conviuen tradicions anteriors com les esmentades dels hàbitats naviformes o 

les necròpolis d’inhumació col·lectiva, amb l’aparició de les pròpies del mon fenici89. En 

conjunt, es produeix un trencament amb l’homogeneïtat anterior que ve acompanyada d’un 

increment sense precedents pel que fa als intercanvis exteriors.

Les àmplies seqüències radiocarbòniques disponibles per a Mallorca i Menorca permeten 

situar aquests processos de canvi generals entre el 1.100/1.000 i el 850 cal ANE (MICÓ 

2006), tot constituint un moment de transició que permet establir una continuïtat entre 

les comunitats que habitaren els naviformes amb les que després habitaren els talaiots. 

Per al cas Pitiús aquestes transformacions no són tant evidents i en qualsevol cas es veuen 

interrompudes de forma sobtada per la irrupció fenícia a l’arxipèlag. En aquest sentit, per a 

Eivissa i Formentera disposem de 790 datacions que ens aporten informacions substancials 

sobre aquests període les quals provenen de dues necròpolis eivissenques i dos contextos 

d’hàbitat formenterers. Concretament, corresponen a dues datacions de la necròpolis de Can 

Sergent, dues datacions de la necròpolis de Puig des Molins, dues datacions de Sa Murada 

de Sa Cala i una datació dels darrers moments d’ús de Cap de Barbaria II. En aquest sentit 

podem assegurar que les transformacions estaven plenament vigents en l’interval 992-766 cal 

ANE, però les seqüencies arquitectòniques vistes per a Cap de Barbaria II, juntament amb les 

dades dels estudis arqueometal·lúrgics poden suggerir que aquests tal volta s’iniciaren amb 

anterioritat, potser en sintonia amb les cronologies de la resta de les Balears.

En general, el conjunt de materialitat social de les comunitats baleàriques continua presentant 

88 Aquest terme havia estat emprat amb anterioritat per el Dr. V.M. Guerrero (GUERRERO, 2008).

89 Aquestes passen fonamentalment per la fundació de les colònies de trama urbana de Sa Caleta (RAMÓN, 1991, 2007) i 
la ciutat del Puig de Vila (actual Eivissa).

90 No obstant, les datacions BM-1510 i Utc-11185 es troben força afectades per la zona plana de la corba de calibració i 
s’aconsella descartar-les (CASTRO & MICÓ, 1995; MICÓ, 2005). 
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uns nivells importants d’elements en comú, associats a l’alt grau d’homogeneïtat que hem 

vist per al període anterior. Aquesta homogeneïtat i la continuïtat dels contactes, motiven que 

part de les transformacions que viuen en aquest període, siguin també compartides. Aquestes 

es poden resumir en canvis substancials en les estructures naviformes que modificarien 

notablement les seves entrades afegint-hi un mur de tancament que en reduí l’accés. S’ha 

suggerit que aquests canvis poden respondre a reorganitzacions de l’espai i l’estructura 

familiar d’aquestes comunitats (FORNÉS & SALVÀ, 2001; FORNÉS et al., 2009; SALVÀ & 

HERNÁNDEZ-GASCH, 2009). 

Per altra banda, en aquest moment s’accentua enormement l’emergència d’elements 

diferencials entre el bloc de les Gimnèsies i el de les Pitiüses. En aquest sentit, tant a Mallorca 

com a Menorca es documenten un seguit d’assentaments de nova planta com el cas de 

Es Figueral de Son Real que ja presenten una estructuració ben allunyada del model de 

naviforme clàssic, amb presencia d’una estructura turriforme, com també trobem a Cap de 

Forma i s’Illot. Aquestes, conviuen amb els poblats naviformes clàssics, alguns d’ells amb 

les esmentades remodelacions que vindrien seguides, no més tard de 850 cal ANE, del seu 

abandonament definitiu al conjunt de les Balears. En aquests sentit cal destacar les sèries 

radiocarbòniques de Closos de Can Gaià91 o les de la xarxa d’assentaments costaners com 

Cap de Forma Nou92 i Illot des Porros.93

No obstant, l’aspecte que aboca les diferències més substancials en aquest moment, es 

l’episodi de les pràctiques funeràries, on l’illa de Menorca és la que experimenta una major 

diversitat en el que correspon als nous tipus de contenidors funeraris, entre els que destaquem 

l’aparició de les navetes d’enterrament (Es Tudons, La Cova, Binipatí), hipogeus de planta 

simple (Ca les Coves) i coves retocades en penya-segats (Cova des Pas, Cova des Càrritx). 

La presència d’una diversitat tant manifesta pel que fa als contenidors funeraris, esdevé 

un dels principals elements d’aquest moment de transformacions socials que malgrat tot 

comparteixen la pràctica de les inhumacions col·lectives. Pel que fa al conjunt artefactual, 

durant aquest període, és encara molt estandarditzat entre Mallorca i Menorca, tot i que 

cal destacar-ne l’augment tant en diversitat com en abundància dels tipus documentats 

91 Definides per les datacions KIA-11239 i KIA-11229 amb un interval de 906-800 cal ANE a 1 sigma.

92 Definides per la datació UtC-10077 i UtC-10075 amb un interval de 1021-907 cal ANE a 1 sigma.

93 Definida per la datació KIA-11244 amb un interval de 971-845 cal ANE a 1 sigma. 
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(vasos de perfil en “s”, recipients carenats i globulars, botons de perforació en “v”, miralls, 

fulles d’afaitar, agulles, etc.). La metal·lúrgia també experimenta canvis significatius a nivell 

tecnològic, tal i com queda palès en la qualitat dels aliatges, la producció o les quantitats totals 

de metall, els quals s’incrementen (SALVÀ, 2010). De la mateixa manera, seria en aquest 

moment quan documentem el pic àlgid de deposicions i amagatalls d’objectes, simptomàtic 

dels canvis documentats en el conjunt dels espais socials (LULL et al., 1999).

Tornant al cas Pitiús, es constata que les transformacions a nivell material i social recauen 

sobre diversos elements. En primer lloc, a Cap de Barbaria II, en associació al que hem 

distingit com a Fase 2 del jaciment, hem suggerit algunes transformacions a nivell econòmic 

que poden venir definides per la construcció de noves estructures com l’àmbit 6, possiblement 

destinades a l’emmagatzematge. En aquest mateix sentit, cal recordar com l’increment de 

jaciments, ja des del període naviforme, anava posant de manifest un creixement de la població. 

D’altra part, les limitacions que imposa el medi natural a les Pitiüses, amb una capacitat de 

càrrega relativament curta (COSTA, 2000), fa creure que durant l’edat del bronze la pressió 

sobre el medi degué obligar a una diversificació d’estratègies productives, ben contrastada i 

comentada per al període anterior a Cap de Barbaria II, però que ara podria requerir d’una 

intensificació de l’explotació agrícola, i potser una concentració poblacional que es traduí en 

diferenciació funcional d’alguns espais dels poblats. En aquest sentit, l’estudi de les peces 

dentàries de can Sergent (GONZÁLEZ & LAZUELA, 2000), a diferència de les de Ca na 

Costa (GÓMEZ & REVERTE, 1988), mostra profunds desgasts de les corones dentals, cosa 

que evidencia un canvi notable en la dieta alimentària, segurament amb un major consum de 

sèmoles i farines, la qual resulta molt més agressiva per a la dentadura.

En aquest context, alguns autors (COSTA & BENITO, 2000) han suggerit una possible 

competència per uns mateixos recursos entre aquestes comunitats pitiüses fet que explicaria 

l’aparició de jaciments com el recinte fortificat del puig Rodó. Hipòtesi que de moment 

pensem poc probable atenent a la manca d’interès defensiu de la majoria de construccions de 

Cap de Barbaria i a l’absència d’excavacions sistemàtiques  per a l’esmentat jaciment eivissenc. 

No obstant, la muralla de sa Cala, que no fou un hàbitat permanent sinó que respon a altres 

causalitats, posa de manifest l’emergència d’alguna mena de violència o conflictivitat i l’interès 

per defensar aquella zona (RAMÓN & COLOMAR, 1999, 2010). Tanmateix, aquesta, es 

situa vora el caire dels penya-segats de la Mola de Formentera, i defensa l’accés des de terra 
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i no del mar. L’explicació d’aquests recintes i construccions defensives cal buscar-la en els 

jaciments que es troben als penya-segats (Cova des Fum, Riuets, Sa Parra i altres), possibles 

indrets funeraris o espais de culte/santuaris (MARLASCA & LÓPEZ GARÍ, 2014), així com 

en possibles factors externs. En aquest mateix sentit es pot destacar el cas del Cap de Forma a 

Menorca, amb un imponent mur defensiu situat sobre l’accés al promontori que precisament 

es construeix en aquest moments, a finals del II mil·lenni cal ANE (DEPALMAS, 2014).

De fet, resulta plausible que tots aquests canvis i transformacions a nivell material, 

comportessin també certs canvis en l’organització i estructuració social. En aquest sentit a 

la necròpolis de Can Sergent (COSTA & BENITO, 2000; COSTA & FERNÁNDEZ, 1992; 

GONZÁLEZ & LAZUELA, 2000; TOPP, et al., 1979), corresponent a una petita comunitat 

del segle IX-VIII94 cal ANE, sembla que trobem indicis d’una estructuració social similar 

a la que hem vist al poblat de Cap de Barbaria. S’hi documenten tres homes i una dona 

compartint el mateix espai funerari, a més de la presencia d’un individu infantil. En aquest 

sentit podria tractar-se de la representació d’un petit grup de parentesc, al qual pertanyerien 

tots els membres, masculins i femenins, adults i infantils, que compartien el mateix espai 

funerari. Aquesta seria una situació diferent a les necròpolis d’inhumació col·lectiva que 

hem vist per al període naviforme, la qual accentuaria el grup de parentiu per sobre de la 

col·lectivitat general anterior. En qualsevol cas, les dades són massa escasses i circumstancials 

com per ser concloents.

En suma, veiem com entre ca. 1.100/1.000 i 850 cal ANE, es passa d’una societat amb un 

altíssim grau de cohesió i homogeneïtzació entre Mallorca, Menorca i les Pitiüses, envers una 

societat immersa en profundes transformacions. Tant a nivell dels assentaments, com en el 

registre material i també en les pràctiques funeràries i l’organització social. En aquest sentit 

sembla que durant aquest moment es redueix notablement la interacció entre el conjunt de 

les illes Balears, de forma molt més manifesta per als grups de Pitiüses i Gimnèsies. D’altra 

banda, aquestes dinàmiques coincideixen amb un moment on les connexions exteriors viuen 

un moment tremendament àlgid de manera que ambdós fenòmens semblen estar relacionats. 

Fins a tal punt que la presència d’un dels agents més importants que intervindrien sobre 

les xarxes mediterrànies d’interacció, podria materialitzar-se en aquest moment mitjançant 

l’ocupació territorial, tal i com succeeix per al cas ebusità. 

94 Especialment significativa resulta la datació BM-1511 (2.670±60 BP), amb un interval de 895-799 cal ANE a 1 sigma.
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Resseguint aquest argument, resulta important entendre quines han estat les principals xarxes 

d’interacció en les que han participat les Pitiüses durant aquest període, sobre les quals l’estudi 

arqueometal·lúrgic realitzat ens aporta dades molt interessants. No obstant, cal recordar que les 

relacions inter-socials ja tenien una dimensió mediterrània i europea durant l’edat del bronze. 

En aquest sentit, per al Mediterrani Occidental, Ruiz-Gálvez (2013, pp. 217–301) defineix dues 

fases, en els quals es consolidaria l’establiment dels agents orientals, ja sigui de manera temporal 

o permanent entre les comunitats indígenes occidentals. La primera d’elles (1250-1100/1000 

arq. ANE) on hi hauria circuits indígenes a certa distància. I el segon moment, que és el que 

ara més ens interessa, correspondria al període 1100/1000-825 arq. ANE, i fou el moment en 

que el Mediterrani Occidental entrà de ple en les xarxes d’intercanvi, tot consolidant el model 

mitjançant el qual es creen les condicions necessàries per a l’expansió colonial fenícia de finals 

del segle IX cal ANE. Aquesta situació planteja un panorama on els agents orientals ja estan 

perfectament establerts al sud peninsular i on els actors o agents que intervenen i participen 

de tot plegat poden ser els propis fenicis, però també xipriotes, sards, egeus o altres, actuant al 

marge de grans estats i amb un comerç més oportunista i de tipus privat, especialment pel que 

fa mercaderies on es generalitzen productes de menor vàlua (RUIZ-GÁLVEZ, 1998, 2009, 

2013; A. SHERRAT, 1993; S. SHERRAT, 1998; VAGNETI, 1999), tal i com ja es constata a 

Rochelongue (BOUSCARAS & HUGES, 1972), i altres derelictes. Malgrat que Ruiz-Galvez 

explica aquests contactes en base al comerç de béns de prestigi, no sembla que aquest model 

s’ajusti gaire al cas particular de les Pitiüses, doncs, com ja s’ha dit en diverses ocasions, els tipus 

representats corresponen bàsicament a destrals i lingots, fet que correspondria més amb un 

tipus d’intercanvis destinats a l’establiment de noves rutes o xarxes en el marc d’unes societats 

amb poca ostentació de rang. Les Pitiüses, i Balears, aleshores, entrarien dintre del sistema de 

relacions existent al Mediterrani de l’edat el bronze en el si d’una gran cadena que connecta la 

costa sud-occidental d’Itàlia (GUERRERO, 2004) i el sud i centre de la costa mediterrània de 

la Península Ibèrica (LÓPEZ CASTRO, 2008). De la mateixa manera que tots aquests petits 

cercles indígenes s’incorporen directament o indirectament en rutes i xarxes de major abast 

(FRANK, 1993; GILMAN, 1993).

De fet, ja hem vist com fins a finals del II mil·lenni cal ANE, les evidències inequívoques 

d’intercanvis materials de les Pitiüses amb l’exterior eren molt puntuals, fins al punt de 

limitar-se a uns pocs elements metàl·lics i de sílex. No obstant, en algun moment que no 
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podem concretar, i que a nivell tipològic podem situar sobre els segles XIV-XIII arq. ANE, 

comencen a arribar a les Pitiüses un conjunt d’artefactes metàl·lics com ho foren les destrals 

planes, que clarament cal atribuir a l’intercanvi exterior, donades les particularitats i precedents 

metal·lúrgics ja comentats per aquestes illes. Aquesta és una situació anàloga al que succeeix a 

la resta de les Balears on també apareixen destrals planes similars a les eivissenques (sa Talaia, 

Cas Corraler o Mitja Gran) (DELIBES & FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1988), però a més 

tenen ben datat aquest augment dels intercanvis entorn al 1.400 cal ANE (SALVÀ, 2010). No 

obstant, cal destacar el vincle que aquests objectes pitiüsos tenen amb diversos assentaments 

de la costa valenciana, com Lloma de Betxí (Paterna) o Cabezo Redondo (SIMÓN, 1999, pp. 

179–214) fet que ens situa per primer cop una possible connexió entre ambdues zones. De 

fet, es tracta d’una de les principals xarxes documentades per a les connexions continentals 

amb les Balears, ben contrastada arqueològicament, també en altres períodes històrics 

(GUERRERO, 2004, 2008). Aquest, circuït del Sud-Est que uniria les Pitiüses amb el Llevant 

peninsular, especialment la zona compresa entre el cap de Palos i la desembocadura del riu 

Segura es tracta d’una zona on la proximitat i visibilitat entre ambdues costes emfatitzen la 

fàcil connexió marítima. De fet, tal volta les destrals planes siguin dels pocs elements que en 

aquest moment encara poden emmarcar-se en el si dels contactes entre comunitats indígenes 

d’ambdues zones, en el que abans esmentàvem relatiu a la primera fase de la periodització de 

Ruiz-Galvez (2013). De fet, per al cas de les Gimnèsies sí que queda més ben representada 

aquesta primera interacció degut a l’arribada de noves idees i persones que influeixen en 

l’adquisició i producció d’elements exòtics, tal i com suggereixen les tipologies autòctones 

de les diademes, brides o pectorals (DELIBES & FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1988; 

SALVÀ, 2010). Aquestes comporten el domini autòcton de les tècniques metal·lúrgiques i 

representen una important font de coneixements que es sol relacionar amb la idea de nous 

sabers o “know how” que es pot interpretar en termes de transferència tecnològica la qual 

podria jugar un paper important en la configuració de les relacions socials de producció, 

encara per determinar (LO SCHIAVO, 2002; RUIZ-GÁLVEZ, 2013; SHERRAT, 1993). 

D’aquest mateix procés se’n deriven les reinterpretacions d’elements exòtics, fet que explica 

el localisme d’algunes de peces balears com les destrals de cub o les llances (SALVÀ, 2010).

En aquest sentit, la presència d’aquests agents orientals que intervenen en els contactes 

mediterranis queda ben representada en jaciments com La Penya Negra de Crevillent, que ja 
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al segle X arq. ANE, tenia un edifici dedicat a un taller que, entre altres funcions, fou un espai 

de treball metal·lúrgic on s’hi produïren armes similars a les del Sud-Oest peninsular i que 

també presenten paral·lels amb determinades peces sardes (GONZÁLEZ PRATS, 1990; 

RUIZ-GÁLVEZ, 2005). Precisament de la importància d’aquests centres i de la participació 

d’aquests agents internacionals en el si de la xarxa d’intercanvis del circuit del sud-est en tenim 

diversos exemples en el conjunt dels artefactes metàl·lics documentats a les Pitiüses com els 

lingots plano-convexos o la destral plana d’apèndix. Es tracta de tipus de peces d’un llarg 

recorregut tipològic i on hem vist que una part dels estudis d’isòtops de plom realitzats 

tenen a diverses mineralitzacions sardes entre les més probables pel que fa la procedència 

del metall. No obstant, val a dir que en aquest darrer cas no podem descartar que ja estiguin 

directament relacionades amb la intervenció dels agents fenicis a la zona doncs el seu ventall 

cronològic és també més ampli. 

En aquest sentit, resulta adient recordar l’important conjunt material documentat fa uns anys 

a la zona de Huelva, on un conjunt de ceràmiques sardes, vil·lanovianes, xipriotes, eubeo-

ciclàdiques, àtiques i fenícies foren recuperades al casc antic de la ciutat (GONZÁLEZ DE 

CANALES, et al., 2004). Aquestes s’associen a materials indígenes del segle X cal ANE, i a 

elements tipològics anteriors a les colonitzacions fenícies, que a més disposen de diverses 

datacions radiocarbòniques que proposen un interval de 975-842 cal ANE95 (NIJBOER 

& VAN DER PLITCHT, 2006) per a l’estrat d’on provenen, fet que posa de manifest la 

presència d’aquests agents orientals en cronologies molt primerenques, tal volta relatives als 

primers agents fenicis (AUBET, 2008).

De fet, per al cas que ens afecta, l’increment de la presencia fenícia és un element que esdevé 

evident a partir de la fundació de l’enclavament de La Fonteta, que tot i no disposar de 

datacions radiocarbòniques resulta relativament antic pel que fa als materials que presenta 

i pot situar-se al segle VIII arq. ANE (GONZÁLEZ PRATS, 1999). En aquest sentit cal 

recordar com el procés d’expansió colonial fenícia a occident ja es pot remuntar sense gaires 

problemes a finals del segle IX cal ANE, a partir de les datacions de Lixus (ARRUDA, 1999-

2000) i que seria un procés força ràpid amb la fundació de molts dels assentaments de la costa 

atlàntica i el cercle de l’Estret de Gibraltar (AUBET, 2009).  

95 Veure les datacions GrN-29511, GrN-29512 i GrN-29513.
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Així, l’establiment de la colònia fenícia de La Fonteta ha estat interpretat en diverses ocasions com 

a causa del seguiment i intervenció per part dels agents fenicis de les xarxes comercials indígenes 

preexistents. En aquest sentit, resulta especialment significativa la important col·lecció de motlles 

de lingots-destral documentada en aquest poblat (GONZÁLEZ PRATS, 1985; RENZI, 2010). 

Lingots que ben possiblement responen a un model regional de distribució exclusiu per al circuit 

del sud-est doncs recordem que aquests actualment es troben únicament a jaciments de la costa 

llevantina i a les Pitiüses, amb l’única excepció de l’exemplar de Torelló (Menorca). La participació 

fenícia en la producció i distribució d’aquests lingots està perfectament representada a la Fonteta 

en cronologies del segle VIII i VII arq. ANE, de la mateixa manera que ho sembla la destinació 

indígena en el cas de la seva presència a Eivissa i Formentera. En aquest mateix sentit podem 

posar novament de manifest la constatació d’una metal·lúrgia local a Cap de Barbaria II, on s’hi 

produïren diversos elements de bronze, que els isòtops de plom situen en mineralitzacions entre 

les quals podria haver-hi les sardes, les menorquines o les del sud de França. 

Per altra banda, també cal relacionar amb aquesta irrupció dels agents fenicis a la zona, la 

presencia de les destrals de taló i anelles de Can Marià Gallet, produïdes a partir de metall 

procedent de les mineralitzacions de Linares, les quals estan també ben representades en les 

xarxes de distribució fenícia cap a Nord-est peninsular (MONTERO-RUIZ et al., 2012). De 

la mateixa manera en aquest moment concret, documentem objectes que tradicionalment 

s’associen a l’inici del comerç fenici arreu del Mediterrani com ho són els ornaments de 

cadenetes (Cales Coves, Menorca) o l’ivori (Cova des Mussol, Menorca), comparables al 

carregament de defenses d’elefant i lingots d’estany del derelicte de Bajo de la Campana 

(ROLDÁN, MARTÍN, & PÉREZ BONET, 1995) o bé dels ornaments d’Aldovesta (RAFEL, 

1997), ambdós datats entre al segle VII arq. ANE. 

De tot plegat se’n desprèn que les cronologies amb les quals es treballa per l’establiment 

efectiu dels fenicis a la costa llevantina i la seva irrupció en les xarxes de circulació de 

mercaderies tant del llevant peninsular, com del mar balear es puguin ajustar bastant bé al 

segles VIII-VII arq. ANE, que traslladat a cronologia radiocarbònica podria situar-se al segle 

IX cal ANE96, tal i com posa de manifest la presència d’una punta de fletxa amb arpó, de 

tipus clarament fenici, procedent del poblat mallorquí de Puig de sa Morisca (GUERRERO 

et al., 2007; GUERRERO & CALVO TRIAS, 2001; GUERRERO, 2008).

96 Definida per la datació KIA-17981 amb un interval de 832-801 cal ANE a 1 sigma.
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La documentació d’aquests elements propis del comerç fenici en contextos i cronologies 

pròpies del prototalaiòtic i prefenici a les Balears, dota d’un major interès aquelles informacions 

relatives a l’assentament dels primers colons fenicis a l’illa d’Eivissa. Deixant de banda les 

referències dels textos clàssics que en situen la fundació sobre el 654 ANE (Diodor Sícul, 

V, 16, 2-3), recentment existeixen diverses evidències que permeten endarrerir fins al segle 

VIII arq. ANE les dades procedents del poblat de Sa Caleta (RAMON 2007) i fins al segle 

IX cal ANE,97 diverses cremacions arcaiques procedents de la necròpolis fenícia de Puig 

des Molins (FERNÁNDEZ & COSTA, 2004). Especialment rellevants semblen aquestes 

darreres doncs permeten plantejar la hipòtesi de la presència de colons fenicis a Eivissa 

en l’interval 896-824 cal ANE. Una altra qüestió seria definir si aquests corresponen a un 

moment on ja ha estat fundada la colònia ebusitana o bé responen al model d’agents privats 

itinerants que comentàvem anteriorment (RUIZ-GÁLVEZ, 2013 SHERRAT, 1993).

Aquestes dades cal posar-les en relació novament amb les evidències de poblament indígena 

a les Pitiüses que, com hem anat comentant, experimenten un moment d’importants 

transformacions, generalitzades en el conjunt de les Balears. A nivell cronològic, les principals 

dades recauen sobre la fortificació de Sa Cala (RAMON i COLOMAR 2010),98 i la necròpolis 

de Can Sergent (COSTA i BENITO 2000),99 ambdues datades als segles IX-VIII cal ANE, 

i a les quals cal afegir les evidències procedents de l’important conjunt d’assentaments de 

naviformes de Formentera, com Cap de Barbaria II, que ja hem vist que segueix en ús al segle 

IX cal ANE, però que tots ells serien aparentment abandonats de manera pacífica i sense 

evidències directes d’intercanvis colonials com podrien ser les ceràmiques fenícies.

En aquest sentit, tot i que les dades són encara escasses, les que tenim són especialment 

reveladores doncs, un cop contrastada la coexistència entre les poblacions indígenes i colones 

al segle IX i també al VIII cal ANE, no es disposa de suficients arguments per esgrimir 

la continuïtat del poblament indígena al marge dels colons fenicis un cop que aquests 

s’assentaren definitivament a l’illa, tal i com sí que succeeix en la majoria d’enclavaments 

colonials de la península on existeixen innombrables exemples d’interacció (AUBET, 2009, 

pp. 211–354). En aquest sentit, en poblats propers que participaren activament del circuit del 

97 Definida per la datació UtC-11186 amb un interval de 896-824 cal ANE a 1 sigma.  

98 Definides per les datacions KIA-20215 i KIA-20222 amb uns intervals de 797-771 i 798-766 cal ANE a 1 sigma.

99 Definida per la datació BM-1511 amb un interval de 895-799 cal ANE a 1 sigma.
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sud-est com els de Saladares (Orihuela) o el ja esmentat de Penya Negra (Crevillent) aquesta 

relació colonial es tradueix en importacions d’àmfores fenícies o ceràmica d’engalba roja als 

segles IX i VIII arq. ANE i en la construcció d’un barri fenici a les afores de l’enclavament 

indígena dedicat a la producció amfòrica i a l’orfebreria. Aquests, representen el preàmbul del 

que seria la hegemonia comercial fenícia a la zona a partir del segles VIII i VII arq. ANE, on 

els assentaments ebusitans de Sa Caleta i el Puig de Vila, juntament amb el poblat portuari 

i fortificat de La Fonteta, projectarien una forta influencia sobre les Balears i el Nord-est 

i Llevant peninsular. Per tant, a hores d’ara i amb les dades disponibles resulta plausible 

interpretar el final de les societats pitiüses que habitaven els poblats naviformes i altres 

jaciments com Sa murada de Sa Cala durant el període prefenici en termes de concentració 

poblacional, possiblement vers alguna de les colònies fenícies d’Eivissa, ubicades a Sa Caleta 

i al Puig de Vila. Hipòtesi de treball, que les futures investigacions es veuran necessàriament 

obligades a afrontar.
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ANNEX 1 

Els contextos Naviformes de les Illes Balears.

Introducció.

El següent annex recull tot un conjunt d’informacions (historiogràfiques, cronològiques, 

estratigràfiques o materials) sobre les principals estructures naviformes investigades de 

Mallorca i Menorca amb l’objectiu de complementar el ja exposat al cos de la tesi sobre elles. 

Per tal d’elaborar aquest apartat s’han tingut en conte la importància de les dades de les que 

disposa cada conjunt. En aquest sentit hi trobem totes les estructures naviformes que a hores 

d’ara disposen de datacions radiocarbòniques, tot i que el seu registre material no estigui 

disponible o no sigui gaire clar. De la mateixa manera, hem incorporat aquelles estructures 

que tot i no disposar de datacions si presenten conjunts mobles o immobles rellevants per 

al discurs realitzat en capítols anteriors. En la majoria de casos s’hi han resumit també els 

estudis de materials. Són les següents:

1. Alemany (Calvià, Mallorca).

2. Arenalet de Son Colom (Artà, Mallorca)

3. Canyamel (Capdepera, Mallorca)

4. Closos de Can Gaià (Felanitx, Mallorca)

5. S’Hospitalet Vell (Manacor, Mallorca)

6. Can Roig Nou (Felanitx, Mallorca)

7. Son Oms (Palma, Mallorca)

8. Son Ferrandell-Oleza (Valldemossa, Mallorca)

9. Son Mercer de Baix (Ferreries, Menorca)

10. Cala Morell (Ciutadella, Menorca)

11. Cala Blanca (Ciutadella, Menorca)

12. Ses Roques de Son Baduia (Valldemossa, Mallorca)

13. Clariana (Ciutadella, Menorca)

14. Sa Creu d’en Ramis (Maó, Menorca)

15. Es Figueral de Son Real (Sta. Margalida, Mallorca)
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1. Alemany (Calvià, Mallorca).

Dades generals

El naviforme Alemany (Calvià, Mallorca), situat en les proximitats de la localitat de Magaluf, 

tal volta representi l’exemple més paradigmàtic de la irrupció de l’arquitectura ciclòpia a 

les Balears, tant per les seves espectaculars dimensions, com per la importància que ha 

comportat en la configuració del panorama actual de les investigacions sobre l’origen de les 

construccions naviformes balears. 

Fou excavat, en primera instància, a finals dels anys seixanta (ENSEÑAT, 1971) i re-excavat al 

2010 i 2011 per tal d’adequar-ne l’estat de conservació tot i que aquesta intervenció ha acabat 

per ampliar-ne notablement la informació disponible (ALBERO, et al., 2013; CALDERÓN, 

et al., 2014).  

Cronologia

A nivell cronològic ha resultat un jaciment força controvertit, doncs fins fa poc temps 

suposava un dels millors exemples alhora d’explicar el Naviforme I, que es creia començava 

entorn a l’any 1.700-1.400 cal ANE (FORNÉS & SALVÀ, 2001). Aquesta particularitat venia 

determinada per diverses evidències del seu registre material, com un ganivet de sílex tabular, 

un punyal de coure o diversos braçalets d’arquer que suggerien una cronologia alta per al 

jaciment, en relació a altres contextos propis del món campaniforme i del calcolític balear 

com Son Ferrandell Olesa o s’Aigua Dolça (GUERRERO, 1997; LULL, et al., 1999, p. 44). 

Posteriorment, altres autors ja suggeriren rebaixar la cronologia d’aquest assentament donada 

la manca d’ancoratge cronològic absolut i la manca de paral·lels naviformes amb aquesta 

materialitat (LULL, et al., 2004, p. 139; MICÓ, 2005). Investigacions recents han permès 

posar de manifest l’existència de diversos nivells previs a la construcció del naviforme, dels 

quals procedirien aquests materials arcaics (ALBERO et al., 2013, p. 19). A més, s’han pogut 

realitzar dues datacions radiocarbòniques per al jaciment, una d’elles obtinguda a partir d’un 

os de caprí (KIA-48295) i procedent de l’estructura d’anivellament de l’absis 1.528-1.451 cal 

ANE), que cal interpretar com un moment ante quem, probablement proper a la construcció del 

naviforme. L’altra datació (KIA-48798), resulta més imprecisa en estar realitzada sobre carbó 

i aporta un interval entre 1.643-1.532 cal ANE cal ANE per a un nivell de reestructuració al 

qual possiblement no corresponia (ALBERO et al., 2013, p. 24). 
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No obstant, recentment s’ha sabut que tal volta aquestes datacions juntament amb altres, pot 

haver estat objecte d’un error analític, encara difícil de precisar (LULL, et al., 2015).

Descripció

El naviforme Alemany, amida aproximadament 21m de llarg (19 m a l’interior de la cambra) 

i 4,10 m d’amplària màxima. La part frontal de la construcció incorpora un mur rectilini que 

obre l’accés en forma de passadís d’1,10m d’ample i una llargària de 2,10m en el mur dret 

i 2,40 en el mur esquerre, ambdós presenten unes petites compartimentacions. Els murs 

laterals tenen un gruix mitjà de 2,40m tot conservant una altura màxima d’1,15m malgrat 

haver perdut part de l ‘absis. 

A diferència d’altres contextos naviformes, el naviforme Alemany presenta algunes 

particularitats doncs està composat per una única habitació i es situa en un entorn en pendent 

i relativament elevat. Per altra banda, és el més gran dels naviformes d’habitació documentats 

a totes les illes (fig. 161). A nivell arquitectònic en destaca especialment una sèrie de paraments 

que actuen de marjada per anivellar el terreny en la zona de l’absis, consolidant-ne l’estabilitat. 

Presenta almenys dos moments constructius, un primer moment on es construiria 

tota l’estructura naviforme i un segon moment en destaca un mur, que la subdivideix 

transversalment en dos àmbits diferenciats i on es modifica notablement l’entrada. L’exterior 

es separa clarament de l’interior, no amb un enllosat com veurem en altres indrets, sinó 

que es produeix un estretament dels murs laterals, delimitant clarament un portal d’entrada. 

Alhora que es construí aquesta modificació s’incorporà un receptacle en un dels laterals 

de l’entrada. Prèviament a la construcció del naviforme, s’ha constat la realització d’uns 

importants treballs d’anivellament del terreny.

Tradicionalment s’ha considerat que fou abandonat durant el Bronze Antic o Naviforme I, arrel 

d’un gran incendi, tal i com semblava posar de manifest les evidències de calcinació d’alguns 

dels blocs petris de la estructura, especialment en la zona de la entrada. Incendi que a més a 

més hauria deixat algunes empremtes accidentals sobre argila cuita, d’elements de cistelleria 

(ENSEÑAT, 1971). Però les recents excavacions posen en entredit aquesta hipòtesi degut 

a la localització de diversos elements ceràmics, procedents de la re-excavació de les terreres, 

característics de cronologies més avançades en el II mil·lenni, a més de les ja esmentades 

reestructuracions a la façana, que fan pensar en una ocupació més dilatada en el temps. 
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Figura 161. Planta i seccions del naviforme Alemany (ENSEÑAT 1971).

A nivell estratigràfic Catalina Ensenyat dividí l’estratigrafia entre el corredor d’accés i la 

cambra. Al corredor hi distingeix dos nivells: 
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· Nivell 1.- Estrat d’uns 50 cm. de terra vegetal i estèril a nivell arqueològic. 

· Nivell 2.- Estrat d’argila molt fina i de color ocre que juntament amb unes lloses planes 

formaven el sol original.

La cambra es subdividí en sectors (A,B,C i D) que al seu torn es divideixen en nivells. Pel que 

fa al Sector A en distingeix:

· Nivell 1.- Terra vegetal d’uns 40 cm de potència a l’extrem NE, i que arriba als 65 cm. al 

SO. Fou estèril de material arqueològic. 

· Nivell 2.- Capa de terra de color marró-vermellós, de textura forta i argilosa. La seva 

potència era d’entre 45 i 62 cm. Aquest estrat per la descripció que se’n fa possiblement 

era el sòtil caigut, ja que hi havia molts de nòduls d’argila que a altres navetes s’ha 

comprovat que eren restes del sol ras. L’excavadora assegura que aquest estrat era estèril. 

Possiblement era l’estrat on es trobà material del Naviforme II.

· Nivell 3.- Terra de color gris amb una potència màxima indeterminada. En aquest estrat 

es trobà un foc, que mesurava 1,20 metres de longitud per una potència de 4 cm. Es trobà 

ceràmica del Naviforme I i varis molins de ma.

· Nivell 4.- Sol d’habitació format per argila pitjada i molt consistent.

El Sector B, presentaria les mateixes característiques que el sector A, però amb els gruixos 

dels estrats lleugerament diferents. 

Dels Sectors C i D en canvi, l’espoli del jaciment en va fer gairebé impossible determinar una 

estratigrafia clara. 

Malgrat el contingut del naviforme no fou publicat amb tot el detall desitjable, en coneixem 

alguns aspectes com la ubicació de diverses llars de foc de petites dimensions en la part més 

propera al portal. Així com algunes dades relatives a la distribució espacial dels materials on 

en destaca una concentració de ceràmica propera a la zona del absis (tal volta ocasionada pel 

pendent natural) i diversos instruments de molta situats a la part anterior de l’estructura on 

tres dels quals es trobarien molt pròxims a l’entrada. De la mateixa manera també s’identificà 

un alfeïzar just al costat de la llar de foc central i del mur divisori. Així, altres elements 

presents al jaciment, dels quals en desconeixem la ubicació exacta són: una gran quantitat de 

restes de fauna, tres esmoladors, utensilis de sílex, un ganivet de coure sense aliar (SALVÀ, 

2013, p. 389) i varis percussors de pedra (ENSEÑAT, 1971). 
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Figura 162: Recull de materials de Naviforme Alemany. (modificat de ENSEÑAT 1971).

Les darreres excavacions portades a terme, han permès ampliar notablement les informacions 

estratigràfiques relatives a la construcció i reestructuracions de l’estructura (ALBERO, et al., 

2013; CALDERÓN, et al., 2014; GARCIA AMENGUAL, 2014). Les quals es poden resumir 

en la següent Taula i planta (Taula 34).

Figura 163. Planta del Naviforme Alemany després de la intervenció de reexcavació i restauració (trama fosca) 

(ALBERO et al. 2013). 
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Taula 34: Síntesis de les unitats estratigràfiques sedimentaries i estructurals que conformen les diferents àrees 

excavades segons la seqüencia constructiva de l’estructura (CALDERÓN et al., 2014, p. 85 Taula 1). 

Figura 164: Imatges de l’estat actual del naviforme Alemany un cop excavat i restaurat. (ALBERO et al. 2013)
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Conclusions socioeconòmiques

Les darreres investigacions realitzades al naviforme Alemany permeten constatar que fou 

ocupat d’almenys en dos períodes, un d’anterior a la construcció de l’estructura naviforme i 

un altre corresponent a la seva construcció i ús, ja en el període naviforme. Es molt possible 

que tot el material arcaic, anteriorment atribuït a l’ocupació del naviforme, pertany en realitat 

a aquest moment previ a la construcció. Per aquest motiu, donat que la resta de material 

atribuïble als moments d’ús han aparegut sense context, no es coneix quina era la posició 

exacte de les restes i no es poden fer  inferències de tipus espacial.

En qualsevol cas, una de les datacions radiocarbòniques disponible ens permet situar 

l’estructura en un moment posterior a 1.528 cal ANE i les diverses reestructuracions 

documentades en el context cronològic d’altres poblats on està millor contextualitzat com el 

cas de Closos o Hospitalet al voltant 1.250-1.000 cal ANE (FORNÉS et al., 2009).

2. Arenalet de Son Colom (Artà, Mallorca)

Dades generals

L’estructura de s’Arenalet de Son Colom (Artà, Mallorca), es troba situat a la badia d’Alcúdia, 

just a escassos metres de la vorera del mar. Les primeres mencions del jaciment cal atribuir-

les a Josep Mascaró qui la identificà corn una “naveta d’habitació”. Fou objecte d’excavacions 

arqueològiques a la tardor del 2004 per membres de l’equip del Institut Mediterrani d’Estudis 

Avançats (IMEDEA) i els diversos resultats  han estat publicat en diversos treballs científics 

recents (RAMIS, et al., 2007; RAMIS, 2006, 2010).

Cronologia

A nivell cronològic, l’excavació ha proporcionat un nivell sedimentari amb un conjunt 

material molt homogeni pertanyent a un únic moment d’ocupació del qual s’han obtingut 

dues datacions radiocarbòniques a partir de dos ossos d’herbívors domèstics, els resultats de 

les quals aboquen una ventall cronològic de 2.132-1.972 cal ANE a 1 sigma. 
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Aquestes datacions (KIA-26226 i KIA-26215), procedents dels nivells  (UE 10 i UE 13) 

associats als sols on es localitzaren la majoria de restes materials, són per tant representatives 

del moment d’ús de l’estructura, tal volta properes al moment en que fou definitivament 

abandonada. 

Descripció

De l’excavació arqueològica del jaciment es constatà que les restes arquitectòniques es 

trobaven extremadament erosionades, la part preservada està formada per dos fragments 

de mur en pedra seca, disposats paral·lelament de nord a sud, amb una llargària màxima 

d’uns 5m cadascun d’ells i aproximadament 1,5m de gruix, tot delimitant una cambra d’uns 4 

metres d’amplada. Tal volta l’aspecte més controvertit d’aquesta construcció sigui l’adscripció 

que els seus investigadors en fan vers la tècnica constructiva ciclopia de doble parament i 

rebliment a l’interior, doncs els dos extrems d’aquesta construcció han desaparegut degut 

l’erosió marina i als treballs agrícoles. 

Figura 165. Planta i seccions de s’Arenalet de Son Colom (RAMIS et al., 2007).

Entre els materials recuperats a l’excavació en destaquen especialment diversos fragments 

de vasos ceràmics, alguns dels quals foren destinats aparentment al processat de minerals 

cuprífers i alguns petits elements metàl·lics, com un rebló i un fragment de punxó, així com  

alguns fragments d’indústria lítica de talla. 
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Pel que fa als elements metàl·lics hi ha evidencies tant d’objectes com d’activitats 

metal·lúrgiques. Aquests primers corresponen a tres fragments d’utensilis de base coure  (dos 

punxons i un rebló de secció quadrada). I d’altra banda, una desena de fragments  ceràmics que 

presenten restes cupríferes o escoriàcies adherides a les seves parets. A més s’ ha d’esmentar 

la presencia de quatre goterons de fosa, entre els quals en destaca un de forma circular i 

aparentment esclafat de manera intencionada per ambdues cares (RAMIS et al., 2007, p. 341). 

Conjunt que encara no ha estat analitzat en detall.

En relació al conjunt faunístic (RAMIS, 2006, p. 418), aquest consta de 1739 restes òssies, en 

general molt fragmentades i mal conservades doncs únicament 149 d’elles (8.6%) pogueren 

identificar-se taxonòmicament a nivell de família o superior. 

El grup més representat és el dels caprins amb un 89.3% del total, el segueix en importància 

el boví amb un 8,7 % de les restes identificades, mentre el porc acumula el 2% restant. Tots 

els fragments d’os indeterminats han pogut ser classificats com a pertanyents a mamífers bé 

de mida mitjana (els caprins i el porc) o de gran mida (el boví). Aquestes dades, combinades 

amb les de les restes determinades, reflecteixen un increment dels mamífers mitjans, que 

suposaven el 91,3% i passen a representar el 97,4% del total. Per tant, aquesta dada suggereix 

que la presencia real del ramat boví és sensiblement inferior al 8,7% obtingut inicialment.

En conjunt, sembla que la mostra analitzada pot correspondre a les darreres fases de 

processament dels animals sacrificats, caracteritzades per una fragmentació intensa de les 

restes òssies. D’altra banda, la presencia abundant d’elements amb escàs rendiment càrnic 

(dents, mandíbules, metàpodes, falanges) indica que a aquest lloc també s’hi efectua el sacrifici 

i el procés de carnisseria dels animals. El jaciment també ha proporcionat una quantitat 

considerable de mol·luscs, tant terrestres com marins, que de moment resten inèdits, de la 

mateixa manera que en destaca l’absència de qualsevol res ta de peix.

Pel que fa a les restes ceràmiques, certament resulta un jaciment paradigmàtic en la mesura 

que les formes i estils que hi apareixen no s’haurien constat aquestes poblats naviformes. 

Presenten un alt grau de fragmentació on únicament 255 fragments han resultat significatius 

a efectes d’estudi (vores. bases, aplicacions o decoracions). 



385

Entre les formes de petita i mitjana dimensió s’hi troben els bols hemisfèriques i esferoïdals, 

els vasos globulars, els carenats i els troncocònics. Cal destacar la presència de dos petits 

vasos carenats amb dos nivells de protuberàncies superposats (agafadors horitzontals sobre 

mugrons cònics), que resulten estranys als repertoris prehistòrics mallorquins, però que els 

investigadors responsables relacionen amb exemplars coetanis del Midi francès (RAMIS et 

al., 2007, p. 336). Entre els vasos de grans dimensions, destaquen les vores tancades i de 

tendència corbada que presenten una sèrie de corones d’agafadors horitzontals, en molts 

casos amb perforació vertical. 

A més, s’han documentat diversos exemplars decorats amb incisions de tradició campaniforme 

o  “incisa A”, on els motius identificats són tres (fig. 166): (1) les espines de peix o angles 

imbricats. (2) les bandes d’incisions obliqües paral·leles i (3) les franges lliures a les quals les 

incisions paral·leles solen ser de menor longitud que en el cas anterior. Juntament amb aquestes 

primeres, apareixen dos fragments de vora de vas esferoïdal amb cordó horitzontal incís. 

Aquest és un dels motius típics que s’atribueixen a la ceràmica epicampaniforme o “incisa B” 

de Mallorca, la qual fins ara es considerava posterior a la incisa A o de tradició campaniforme.

Figura 166. Fragments de ceràmica incisa procedents de s’Arenalet de Son Colom (RAMIS et al. 2007).



386

Conclusions socioeconòmiques

Aquestes dades suggereixen, en conjunt, que l’estructura de s’Arenalet de Son Colom serví 

com a lloc d’habitació i de treball. En línies generals, tant el radiocarboni com els tipus 

ceràmics documentats permeten situar el seu ús a finals del III mil·lenni  cal ANE, en el marc 

de les societats amb ceràmica de decoració campaniforme. Es poden establir paral·lels clars 

amb altres contextos mallorquins, com el coval Simó i el nivell inferior de ca na Cotxera, que 

compten amb datacions radiocarbòniques semblants a les de s’ Arenalet de Son Colom. No 

obstant, la seva identificació com a naviforme continua essent dubtosa.

3. Canyamel (Capdepera, Mallorca)

Dades generals

El jaciment de Canyamel (Capdepera, Mallorca) és un dels poblats naviformes clàssics de 

la bibliografia arqueològica mallorquina que fou excavat entre 1973 i 1974 per l’equip del 

Museu de Mallorca. Es tracta d’un poblat, amb al menys tres conjunts estructurals, malgrat 

que l’excavació se centrà únicament sobre un naviforme doble de gran alçada i sobretot en 

una de les dues cambres (la menor). L’edifici es dividí en naviforme A i B.

De les primeres campanyes, se’n realitzà una publicació preliminar (ROSSELLÓ-BORDOY, 

1976), on s’identificaren dos conjunts arquitectònics. El primer estava format per tres 

estructures absidals adossades, per a les quals posteriorment es publicaria la presència d’una 

quarta (PLANTALAMOR, 1992). El segon conjunt (sobre el qual tracta aquest apartat), 

situat a uns 100 m, estava format per un naviforme que presentava una segona edificació 

similar, però de menors dimensions, adossada. 

Ja sobre el conjunt del naviforme doble de Canyamel, al Naviforme A, s’efectuaren dos 

primers sondejos on s’identificaren 4 nivells estratigràfics. Un primer nivell d’enderroc i 

pedres que resultà estèril. Un segon de terra vegetal filtrada amb algun fragment ceràmic 

rodat. Un tercer nivell on s’hi documentà ceràmica prehistòrica juntament amb restes de 

fauna vertebrada i de mol·luscos marins. I un quart definit com un enllosat. En la zona 
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central d’aquesta, s’hi identificaren varis enterraments fruit de reutilitzacions posteriors 

del jaciment. Dels resultats de l’excavació de la totalitat del conjunt, només en disposem 

referències puntuals i parcials (ROSSELLÓ-BORDOY, 1979, 1987, 1989, 1992) les quals 

destaquen que la cambra A resultà estèril, tal i com també ocorregué a Son Oms. Malgrat tot, 

les evidències de la cambra B permeten contrastar el caràcter domèstic del conjunt.

Anys més tard Pons (1999) en publicà noves dades estratigràfiques del conjunt de l’excavació, 

dibuixos de diferents conjunts ceràmics (fig. 169) i metàl·lics, així com els resultats d’una 

datació radiocarbònica realitzada sobre mostres òssies de fauna. 

Cronologia

Pel que fa a la cronologia atribuïda a aquest jaciment, disposa d’una única datació 

radiocarbònica (UBAR-387), procedent de l’edifici B, que permet situar una part del seu 

moment de funcionament entre els segles XIV i XIII cal ANE (MICÓ, 2005, p. 83; PONS, 

1999, p. 101). El context de la datació no es coneix encara que se sap que és de l’edifici 

B, possiblement de l’últim moment d’us. La cronologia d’aquesta datació permet situar 

l’estructura en el ventall 1.397-1.263 cal ANE a 1 sigma.

Descripció

A nivell arquitectònic ja hem destacat el caràcter doble d’aquest conjunt on aparentment 

el Naviforme B es juxtaposa al Naviforme A, de factura anterior. Aquesta és una situació 

que no resulta única doncs al voltant d’un 13% dels naviformes mallorquins es presenten 

d’aquesta manera (GUERRERO, et al., 2007, p. 188). 

El millor documentat dels dos és el Naviforme B, que presenta un mur de tancament 

que separa clarament el exterior de l’interior, similar a altres coneguts en conjunt, com el 

Naviforme 1 de Closos i que són datats entorn al 1.000 cal ANE (FORNÉS et al., 2009). 

Aquest mur de tancament s’alça sobre un enllosat anterior, tot reduint l’espai d’entrada a poc 

més d’un metre d’ample. També existeixen restes d’una banqueta en un dels laterals, situada i 

orientada en direcció a l’estructura de combustió en plataforma, de les conegudes com “hogar 

parrilla” i que presenta una estructura força complexa, amb enllosats en plataforma i caixa 

o fogó amb funcionalitat diversa com acumular les brases o bé coure recipients ceràmics 
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(ROSSELLÓ-BORDOY, 1989). Tots aquests elements es localitzen a la part anterior de la 

estructura, restant la posterior en aparença lliure d’evidències estructurals. 

Figura 167. Planta del naviforme doble de Canyamel (ROSSELLO-BORDOY, 1972).
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Figura 168: Imatges del naviforme de Canyamel. (1-2) Estat actual. (3-4) Llar de foc en curs d’excavació. 

(modificat de GUERRERO et al. 2007, fig. (5)1).

Del naviforme A, a dia d’avui no se’n descriu, ni se’n topografia, cap element. De la mateixa 

manera, no tenim gaire informació relativa a la distribució espacial dels materials i restes 

mobles, tot i que es té constància que al naviforme oest existia major quantitat de material 

i que l’aixovar ceràmic estava composat per peces d’emmagatzematge, cuina i consum 

(SALVÀ & HERNÁNDEZ-GASCH, 2009, p. 303). Així, a través d’unes poques fotografies 

publicades (PONS, 1999), podem observar com al voltant de l’estructura de combustió es 

disposaven diverses restes de malacofauna i punxons d’ós (fig. 170).
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Figura 169. Algunes de les formes ceràmiques representades al naviforme de Canyamel (PONS 1999).
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Figura 170. Conjunt de punxons d’os i restes malacològiques del naviforme de Canyamel (RAMIS, 2011).

De les peces metàl·liques se’n trobaren dos punxons i una llança. Un dels punxons és de 

secció múltiple i l’altre indeterminada. La llança és plana i d’espigó. De la seva revisió a la 

tesi den Tomeu Salvà (2013, p. 139), només n’ha pogut estudiar un dels punxons, de 6 gr. 

de pes i la composició del qual és de bronze amb un 14,27% d’estany. També es trobà un 

motlle de fosa. Recentment, s’han estudiat també les restes faunístiques recollides durant 

les excavacions i que romanien dipositades al Museu de Mallorca (RAMIS, 2006 i 2011). 
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D’aquests estudis se’n desprèn que la base econòmica recau, pel que fa als recursos animals, 

en la ramaderia d’ovella, cabra, vaca i porc (per odre d’importància). La següent activitat en 

ordre d’importància, passa per la recol·lecció de mol·luscos marins que, tindrien un paper 

molt marginal en el conjunt de les activitats de subsistència de Canyamel i que contrasta amb 

altres jaciments com Cap de Barbaria II, on aquestes són força més nombroses. En darrera 

instància la presència d’algun osset d’anàtid pot ésser interpretat en termes de cacera malgrat 

les evidències i rellevància de les mateixes són escasses. 

Ara bé, el tipus de gestió ramadera que s’ha documentat a Canyamel es més concordant amb 

el d’una estratègia econòmica en la que l’agricultura representa un paper significatiu. Tal i 

com exposa (RAMIS, 2011, p. 157) en base als següents arguments:

- Las comunitats ramaderes tendeixen a especialitzar-se en la pastura d’una única espècie 

domèstica. En canvi, a Canyamel el ventall d’espècies apareix diversificat. 

- A una economia basada preferentment en la ramaderia, el tipus de gestió tendeix a 

orientar-se vers els productes derivats, especialment la let. A Canyamel els patrons de 

mortalitat al ramat caprí i boví estan en desacord amb la pràctica especialitzada d’aquesta.

- El ramat caprí i porcí no es sacrifiquen a Canyamel en el moment òptim de creixement 

sinó que apareixen representats els adults joves de manera molt nombrosa. Això es 

indicatiu d’un règim ramader poc intensiu i d’un us del ramat com a reserva alimentària. 

Conclusions socioeconòmiques

Malgrat que la informació procedent del naviforme doble de Canyamel està molt desvirtuada 

per la qualitat dels registres procedents d’una i altra cambra, hi ha diversos aspectes que 

resulten importants alhora de comprendre’n les seves dinàmiques socials, especialment pel 

que fa al l’estudi de la seva fauna, doncs és dels més complets per al període.  

Del naviforme B no existeix cap descripció de la estratigrafia, però sí dels materials que s’hi 

trobaren, i aquests són coherents amb una datació, que permet situar l’ús concret d’aquest 

espai als segles XIV-XIII cal ANE. Aquesta datació ofereix també un important ancoratge 

cronològic al conjunt de restes materials que s’hi documenten, com la llança d’espigó (PONS, 

1999, p. 143), els punxons ossis i metàl·lics o les restes ceràmiques i de fauna. En definitiva es 

tracta d’un jaciment que ens permet avançar en el coneixement de les activitats domèstiques 

de les comunitats humanes del naviforme balear. 
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4. Closos de Can Gaià (Felanitx, Mallorca)

Dades generals:

El poblat dels Closos de Can Gaià, romangué més o menys inalterat fins al 1965, quan es 

construí la carretera de Portocolom a S’Horta, destruint part de les estructures del jaciment. 

Des de l’any 1996, el poblat està essent investigat per l’equip del Àrea de Prehistòria de la 

U.I.B., sota la direcció de Bartomeu Salvà, David Javaloyas, Joan Fornés i Llorenç Oliver i, 

com veurem, és un dels principals referents per al coneixement del període naviforme a les 

Illes Balears. Ha estat objecte de més d’una trentena d’articles i publicacions especialitzades, 

disposa d’una amplíssima sèrie de datacions radiocarbòniques (28 datacions) i es un dels 

pocs poblats que disposa d’estudis interdisciplinaris de la majoria dels conjunts de materials 

recuperats, tot i que encara no se n’han publicat en detall els materials.

De la totalitat del poblat se’n distingeixen diversos conjunts que agrupen nombroses 

estructures de planta naviforme, rectangulars, etc. (fig. 171):

Figura 171. Conjunts d’estructures documentades al poblat de Closos de Can Gaià (FORNÉS et al., 2009) .

· Conjunt arquitectònic I: Aquest està format per un naviforme (Naveta I) excavada 

parcialment entre els estius de 1996 i 1999 i els seus exteriors. 

· Conjunt arquitectònic II: Està format per un naviforme (Naveta II), del qual en neix un 

mur d’uns 30m. amb diverses estructures rectangulars, tots a partir de grans lloses en 

disposició vertical. Aquesta zona està en procés d’excavació.

· Conjunt arquitectònic III: Conformat per un naviforme triple de 17’50 m. de llarg i 20’70 

m. d’ample a la façana. 



394

· Conjunt arquitectònic IV: Naviforme aïllat de 13’40m. de longitud total i 7’50 m. 

d’amplada a la façana.

· Conjunt arquitectònic V: Format per un naviforme doble de 22’50 m. de longitud total i 

14 m. d’amplada a la façana. Les cambres tenen una longitud de 12’70 m. i 6’70 d’amplada. 

Destaca per l’excel·lent estat de conservació.

· Conjunt arquitectònic VI: Complex molt destruït, encara que s’hi pot identificar les restes 

d’una altre naviforme de 6’10 per 9’20 m. 

· Conjunt arquitectònic VII: Conjunt poc definit on es localitzen restes de murs que poden 

correspondre a altres naviformes.

· Conjunt arquitectònic VIII: Aquest conjunt fou arrasat el 1959 quan es feu la carretera 

de l’Horta a Porto Colom, destruint un naviforme doble.

· Conjunt arquitectònic IX: Es tracta d’un mur (UE-124) segellat per les grans reformes 

que erigeixen l’Àrea II.

De tots aquests conjunts, les principals informacions provenen de l’excavació d’un dels 

naviformes del poblat (“Naveta I”), l’excavació del qual ja ha conclòs, i d’altres zones encara 

en curs d’investigació, com l’anomenada Àrea II, que inclou les estructures II-A, B, C i D; 

a més de la Naviforme II. En les següents línies es recolliran les principals informacions 

relatives al conjunt del poblat, malgrat que les mencions estratigràfiques i estudis de materials 

es centraran en la “Naveta I”, doncs són els que han estat ja estudiats en profunditat.   

Cronologia

Ja hem esmentat anteriorment l’important ventall de datacions radiocarbòniques que ha 

abocat el poblat de Closos de Can Gaià. La gran majoria de les datacions (19), provenen 

del l’anomenada “Naveta I”, la cronologia de la qual ha estat revisada a la baixa recentment, 

en el mateix sentit que altres casos com el del Naviforme Alemany (ALBERO et al., 2013). 

A hores d’ara, malgrat que la seqüència radiocarbònica associada a la Naveta I de Closos, 

es dilata en gairebé un mil·lenni, la ocupació presenta diversos intervals en base a la recent 

relectura de les datacions, la qual descarta les mostres de vida llarga i aplica un estudi bayesià 

del conjunt (CALVO, et al., 2013). Seguint aquesta proposta, diverses datacions (CNA-062, 

CNA-284, CNA-288, KIA-33810, KIA-40805 i KIA-40808) permeten atribuir un període 

preconstructiu al naviforme que es situa en l’interval 1.751-1.305 cal ANE. D’altra banda es 
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situa el nivell d’ús de la mateixa en l’interval 1.216-801 cal ANE (KIA-11239, KIA-11242 

i KIA-11231). Finalment, aquest vindria seguit d’una fase post-abandonament del poblat 

(KIA-11229, KIA-11232, KIA-33837 i KIA-45372) situada entre 1.001-841 cal ANE.

Descripció

La principal estructura d’aquest poblat, coneguda a la bibliografia com “La Naveta I de 

Closos”, es possiblement l’estructura naviforme millor documentada de la prehistòria balear, 

on destaquen, al marge de la informació cronològica, el registre arquitectònic i estratigràfic 

així com els estudis dels diferents conjunts de materials. 

A nivell estructural es tracta d’un edifici de planta naviforme i tendència allargada amb una 

longitud de 16m. i una amplada de 7m. a la façana. El gruix dels murs oscil·la entre els 2 i 3 m. 

d’amplada, i conserva aproximadament un metre d’alçat. Pel que fa als paraments exteriors, 

aquests conserven grans carreus poligonals encastats en sec, en canvi , a la cara interna 

del mur el parament és de tècnica més refinada, amb pedres més petites. Entre ambdós 

paraments s’omple de terra i rebla creant un mur d’estructura tripartida. A la façana s’hi troba 

un enllosat que defineix l’entrada mentre que a l’interior se’n localitzà un altre que ocupa 

tota la meitat Est de l’estructura. Al mateix nivell es pogué observar l’existència de quatre 

pilars que es creu sostindrien un altell, que no per sostenir un sòtil. En darrera instància en 

un moment encara no datat, però segur que posterior al primer moment de l’edifici s’afegí 

a l’entrada, i sobre l’enllosat inicial, un mur que reduïa de forma ostensible l’amplada del 

portal. Finalment la troballa de gran quantitat de restes de pilots de fang al nivell III de 

l’excavació, fa pensar amb una cobertura de troncs i branques, cobertes per argila i terra 

que impermeabilitzarien l’estructura. En referència a les zones exteriors no s’ha localitzat 

fins al moment cap element estructural a excepció d’un tancat situat davant de la façana de 

la naveta, en disposició quadrangular, tretze forats de pal que, possiblement servirien per 

delimitar un tancat.
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Figura 172. Naviforme 1 de Closos de Can Gaià amb les diverses fases estructurals representades(SALVÀ et al., 2002).

A nivell estratigràfic, s’han descrit nombroses dades atenent especialment a les consideracions 

cronològiques que se’n deriven, i que han estat publicades en (CALVO TRIAS & SALVÀ, 

1999; FORNÉS & SALVÀ, 2001; FORNÉS et al., 2009; GUERRERO et al., 2007; SALVÀ 

& HERNÁNDEZ-GASCH, 2009). No obstant, els recents treballs de revisió estratigràfica 

i cronològica (CALVO et al., 2013) han comportat importants canvis en la seva adscripció 

cronològica i aconsellen esperar a la publicació definitiva dels mateixos. 

Entre els principals estudis de materials portats a terme hi ha diversos elements dels conjunts 

ceràmics que presenta una gran varietat d’estris, que corresponen a tots el moments del 

naviforme, i a inicis del talaiòtic. D’altra banda també s’han fet esment d’un interessant conjunt 

de restes malacològiques per al consum (VICENS, 2012). Altres elements com la industria 

òssia també hi és freqüent  (BELENGUER & MATAS, 2005) entre els quals hi ha punxons, 

penjolls decorats o botons. A nivell de metal·lúrgia (SALVÀ, 2013) han aparegut un punxó 

i un braçal, ambdues peces de bronze. A més, recentment s’han portat a termes també els 

estudis antracològics (PICORNELL, 2012) que posen de manifest l’explotació diversificada 

dels recursos forestals i vegetals al poblat. Finalment fa pocs mesos s’ha presentat també 

un treball acurat sobre el procés constructiu emprat en aquesta estructura (GARCIA 

AMENGUAL, 2014). 
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Figura 173. Estructures naviformes de Closos de Can Gaià (modificat de GUERRERO et al., 2007 fig.(5)3).

D’altra banda, cal destacar l’indret del poblat anomenat Àrea II (fig. 174), que únicament ha 

estat publicat parcialment en treballs que sovint abraçaven un ventall ampli. Aquesta es troba 
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encara en procés d’excavació i pel moment no pot aportar informació estratigràfica destacada. 

No obstant, en la mesura que es ve interpretant, sembla que no respon a les característiques 

d’una àrea domèstica i que la distribució i formes de les estructures, és molt diferent del que 

s’ha documentat a la resta del poblat, com per exemple el naviforme 1 (CALVO & SALVÀ, 

1999; FORNÉS & SALVÀ, 2001) . 

Figura 174. Àrea II de Closos de Can Gaià. (1) Planta. (2-3-4) (modificat de GUERRERO et al., 2007, fig. (5)4).

A nivell estructural presenta un gran mur en direcció Est-Oest al qual se li adossen una gran 

caixa rectangular de lloses ortostàtiques al seu extrem oest i diverses estructures en bateria 

orientades cap al sud. Els materials que s’han localitzat en aquests indrets, encara no s’han 

processat, però sembla que els conjunts de fauna apareixen en grans quantitats. D’altra banda, 

també s’hi documenta, tot i que en menor mesura, la ceràmica i els artefactes macrolítics. S’ha 

suggerit que cadascun d’aquests espais es dedicaria a activitats diferents, relacionades amb 

el processat d’aliments. Fins el moment no es té clara la seva cronologia, però sembla pogué 

estar en ús entre ca. 1.400-800 cal ANE (OLIVER, 2005).
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Finalment, cal assenyalar que des de 2005 es ve excavant un nou naviforme (Naviforme II), 

que presenta unes dimensions de 13,60 m de llarg per uns 7,5 m  d’amplada, mentre que la 

cambra fa uns 10 m de llarg per 2,80 d’ample a l’entrada i 4,1 al centre i 3,6 a l’absis. Els murs 

fan entre 1,5 i 3,6 m d’amplada, l’entrada s’orienta al sud-oest. A nivell intern s’han localitzat 

dos murs que compartimenten l’espai, un a una cara i l’altre a dues cares. També s’hi ha 

localitzat una llar de foc. (FORNÉS et al., 2009)

Conclusions socioeconòmiques.

El poblat de Closos de Can Gaià és possiblement dels jaciments excavats més per el fet que 

els seus materials tenen l’avantatge de trobar-se en el seu context, amb unes datacions ben 

definides per a les diferents fases dels naviformes del poblat que els situen en ús entre els 

segles XIV i IX cal ANE (CALVO, et al., 2013). 

Dels dos naviformes excavats el Naviforme 1 (Naveta 1) ha estat ben estudiat, amb estudis i 

perspectives interdisciplinàries i possiblement en breu se’n publiqui una monografia completa 

de tots els seus material. D’altra banda tant el Naviforme 2, com el Àrea II, resten pendents 

d’un estudi més detallat que permeti comprendre millor la relació entre les estructures 

naviformes i aquestes estructures annexes.

5. S’Hospitalet Vell (Manacor, Mallorca)

Dades generals

Del conjunt arqueològic de s’Hospitalet cal distingir-ne d’una banda el grup de naviformes i 

de l’altra l’important poblat d’època talaiòtica, que no tractarem en aquest treball. El primer 

estudi en profunditat el realitzà un equip dirigit per Lluís Pericot, durant el 1958, però les 

primeres excavacions al jaciment no s’iniciarien fins al 1975, ja per un equip del Museu de 

Mallorca dirigit pel Dr. Guillem Rosselló Bordoy. 

En aquestes excavacions s’intervingué a dos dels naviformes del poblat, el naviforme 1, que 

bibliogràficament es coneix com el naviforme de Ponent, fou excavat els anys 1983 i 1984, 

juntament amb un altre naviforme (naviforme 2), excavat el 1985 i que resta en bona mesura 
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inèdit. Del naviforme de ponent, se’n donaren a conèixer aspectes puntuals dels resultats de 

l’excavació, com les característiques de l’estructura de combustió (ROSSELLÓ-BORDOY, 

1989) o les evidències metal·lúrgiques (ROSSELLÓ-BORDOY, 1987). Posteriors revisions 

(PONS, 1999), oferiren dades relatives als materials ceràmics i dotaren alguns contextos 

d’ancoratge cronològic a través de tres datacions radiocarbòniques, realitzades sobre mostres 

de carbons del foguer de la habitació, que la situen a la segona meitat del II mil·lenni cal ANE. 

Recentment, la recuperació de les actuacions al jaciment per part de l’equip del Museu de 

Manacor, l’any 2002, i de les excavacions sistemàtiques a partir de 2004 està augmentant la 

informació relativa al jaciment (RAMIS & SALAS, 2011, 2014). D’aquesta manera l’excavació 

dels sectors exteriors de les estructures ja excavades, així com l’inici de les investigacions 

sobre dos nous naviformes (naviformes 3 i 4) han permès ancorar cronològicament el poblat 

i documentar l’existència de diverses estructures annexes a aquests naviformes així com 

avançar en bona part dels conjunts de materials disponibles.

Cronologia

A nivell cronològic es disposa d’un total de 14 datacions corresponents als naviformes 1, 

3 i 4. No obstant, algunes d’elles han estat realitzades sobre carbons i són força imprecises 

(UBAR 388, 389 i 390) o bé corresponen a diverses intrusions (KIA-44551 i KIA-41547). 

La resta (KIA-38959; KIA-41562; KIA-41380; KIA-44552; KIA-41549; KIA-41550; KIA-

4154; KIA-41553; KIA-41548) si permeten aproximar-nos de manera fefaent a les diferents 

fases de les estructures. No obstant, de manera molt recent s’ha identificat un problema 

analític que pot afectar a les darreres datacions realitzades i que caldrà veure com es resol en 

el futur (LULL, et al., 2015). 

Amb això el panorama que es dibuixa per a les datacions d’Hospitalet resulta complex. 

D’una banda, l’anàlisi de les datacions i del registre estratigràfic porta als seus excavadors a 

interpretar que els naviformes d’Hospitalet Vell estaven en ús des d’almenys el segle XVI cal 

ANE (RAMIS & SALAS, 2014, p. 384). No ha estat possible establir un terminus ante quem per 

als tres naviformes analitzats. No obstant això, el moment de màxima ocupació dels mateixos 

seria al darrer terç del II segon mil·lenni cal ANE. D’altra banda, l’abandonament final de 

cada naviforme sembla que no es va produir al mateix temps, doncs l’ocupació definitiva del 
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Naviforme 1 està datat ca.1450-1250 cal ANE; Naviforme 3 va estar en ús fins ca.1050-900 

cal ANE; i l’última ocupació de Naviforme 4 sembla superar el 1.400 cal ANE.

En la mesura que les datacions provenen de diferents contextos arqueològics hem preferit 

comentar-les tot posant-les en relació amb la seva materialitat concreta.

Descripció

· Naviforme 1

El naviforme 1, malgrat trobar-se bastant malmès, conserva bona part de la planta característica 

de ferradura, que resulta perfectament intuible. Aquesta estructura té unes mesures de 16,60 

metres de llargada i 7,5 d’amplada a la façana, mentre que la cambra interior mesura 16,5 

metres per 3,5 metres i l’alçada dels murs no supera en cap cas els 40 cm. Presenta uns murs 

construïts a partir de dos paraments a base de carreus de mida mitjana i gran que son reblerts 

amb pedra i sediment compactat tot formant una estructura tripartida.

Figura 175. Planta del naviforme 1 d’Hospitalet i ampliació de la seva llar de foc (modificat de ROSSELLO-

BORDOY 1986-89)
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Des d’un punt de vista arquitectònic, veiem com l’entrada a l’habitació aquesta presenta 

un enllosat que delimita perfectament l’espai exterior de l’interior. Aparentment també 

s’observen restes del que podria ser un altre paviment de pedra a la zona interna, malgrat 

que aquest es troba molt arrasat. Tal volta l’element arquitectònic més característic del 

Naviforme 1 sigui la seva gran llar central (fig. 175). Aquesta estructura de combustió disposa 

d’una graella oval delimitada per tres pedres i folrada amb fang que actua com a material 

refractari. Les dimensions de la llar són: 0,70 per 0,70 m., i de la graella 1,40 m. per 1,20 m. 

(ROSSELLÓ-BORDOY, 1989). En darrera instància també s’hi documentaren possibles 

restes d’un alfeizar (SALVÀ & HERNÁNDEZ-GASCH, 2009, p. 303). 

A nivell cronològic, aquesta estructura disposa de quatre datacions, les tres primeres datacions 

(PONS, 1999, p.101) (UBAR 388, 389, 390), realitzades sobre carbons vegetals procedents 

de la llar, són les que ens permeten situar el darrer foc realitzat que tal volta es pot associar al 

darrer moment de funcionament de l’estructura. Tot i que aquestes datacions ens situen aquest 

moment al segle XIV cal ANE, cal tenir present que estan realitzades sobre carbó, de manera 

que es aconsellable reconsiderar-les a la baixa (MICÓ, 2005, p. 214) o com a mínim ajustar-

ne la data al voltant dels seus límits inferiors, que a 1s es situen al segle XIII cal ANE. D’altra 

banda la darrera datació (KIA-38959), ja sobre mostres de vida curta procedents d’un paviment 

exterior la situen al segle XVI cal ANE (1.608-1.511 cal ANE) (RAMIS & SALAS, 2014).

Entre el material moble recuperat destaquen especialment dos conjunts, en primer lloc un 

important repertori ceràmic, gairebé intacte, que possiblement representi el millor exemple 

de la vaixella domèstica pròpia del naviformes. Entre elles hi documentem tipus relatius 

a activitats d’emmagatzematge, processat/cuina i consum (PONS, 1999). Especialment 

significatives són les peces d’emmagatzematge on la més destacada és un gran tonell de vora 

triangular, parets rectes i base plana, tot i que també hi ha olles carenades de vora girada 

plana i altres recipients de dimensions més reduïdes. En segon lloc, entre les restes associades 

a activitats metal·lúrgiques destaca un conjunt de motlles de fosa descontextualitzats, que 

foren emprats com a lloses de la llar de foc, per tant aquestes peces són anteriors a la datació 

de l’últim foc de la llar, comentada anteriorment. A més, al naviforme 1 de s’Hospitalet es va 

trobar un petit punyal de bronze recentment estudiat (SALVÀ, 2013). D’altra banda també 

s’hi han localitza diversos artefactes en pedra com percussors i una mola de molí, a més 

d’alguns element d’indústria òssia com un penjoll decorat.
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Figura 176. Principals formes documentades al Naviforme 1 d’Hospitalet Vell (PONS 1999).



404

Figura 177. Objectes de metall procedents de s’Hospitalet Vell (modificat de PONS 1999).
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Figura 178. Motlles de fosa de s’Hospitalet Vell (Modificat de SALVÀ 2013 C.6, fig.1).

Finalment les excavacions recents a l’exterior del naviforme 1, han permès conèixer 

l’existència d’altres estructures adossades així com la identificació del mur d’una altra 

estructura possiblement coetània, la caracterització de les quals resta pendent de l’ampliació 

de les excavacions en aquest indret del poblat (RAMIS & SALAS, 2011).

· Naviforme 2

El naviforme 2, que també fou excavat per l’equip del Museu de Mallorca als anys vuitanta, 

presentava un mal estat de preservació i per el moment no se n’ha publicat cap informació 

relativa a la seva estratigrafia ni als seus materials, de manera que únicament podem descriure’n 

l’estructura. 

Aquesta conserva una llargada màxima de 10,30 m, i una amplada de 8,50 m., tot formant una 

cambra interior amb unes dimensions de 8,50 m. de llargada i 3 m. d’amplada. També es pot 

observar com un dels paraments dels murs laterals presenta una orientació diferent a la de la 

resta de l’edifici. Al seu interior s’hi trobà una nova llar del tipus “llar-graella” (ROSSELLÓ-

BORDOY, 1989), amb unes dimensions de 0,72 per 0,70 m. i amb una graella d’1 metre 

de longitud per 0,90 m. d’amplada. Alguns testimonis orals afirmen que fou reutilitzada en 

temps moderns, alterant el sediment. 
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Figura 179. Imatge actual dels naviformes 1 i 2 d’Hospitalet Vell (RAMIS & SALAS, 2011).

· Naviforme 3

El naviforme 3 (fig. 180), excavat recentment per l’equip del Museu de Manacor, correspon 

a un dels dos naviformes que formen la mateixa estructura geminada, la qual s’estructura 

tot compartint un mur mitjaner. Malgrat que encara no se n’han publicat els detalls de la 

intervenció, si que en coneixem alguns aspectes relatius a la seva cronologia, estratigrafia i 

part del seu registre material. 

En primera instància, a nivell cronològic l’estructura disposa d’un total de 7 datacions, de les quals 

n’hem de descartar una (KIA-41547) per tractar-se d’un mostra intrusiva possiblement relativa 

a la posterior ocupació talaiòtica de la zona. Així de les 6 restants, podem establir un interval de 

funcionament de l’estructura 1.511-933 cal ANE a 1 sigma (RAMIS & SALAS, 2014).

Pel que fa a l’edifici, aquest presenta unes dimensions totals de 7,20 metres d’amplada a la 

façana i 16,80 m. de llargada mentre que la cambra del naviforme fa 15,30 m. de llargada i 

4,10 d’amplada. Els murs estan construïts amb la tècnica ciclòpia habitual a partir de doble 



407

parament i rebliment intern. Els paraments exteriors estan construïts a partir de grans carreus 

sense treballar i reposen sobre un petit nivell de preparació que es situa directament sobre la 

roca mare. Per contra el parament intern es realitza amb blocs més petits. Pel que fa al mur 

mitjaner que separa el naviforme 3 del naviforme 4, aquest presenta tres paraments i reble en 

cadascun dels dos espais interiors. Precisament per la configuració d’aquest mur s’ha pogut 

comprovar que el naviforme 3 es anterior a la construcció del naviforme 4. 

Figura 180. Estat Actual dels Naviformes 3 i 4 d’Hospitalet Vell (PICORNELL 2012).

A nivell estratigràfic, en tenim diverses informacions (PICORNELL, 2012) que el situen com 

un naviforme dels millor documentats i que resumim. Un cop enretirada la capa superficial 

(UE 1), corresponent als nivells vegetals, aparegué un nou nivell, amb sediment marró, més 

compacte i amb abundants pedres i blocs de dimensions mitjanes i grans (UE 8). Aquest 

nivell ha estat interpretat com el nivell d’enderroc de l’estructura. 

Immediatament a sota d’aquest es pogué documentar un nivell rosaci amb pedres petites 

que presentaven un color blanquinós degut a la seva exposició a una intensa combustió o 

incendi, acompanyats de nombrosos nòduls de fang i carbons (UE 7). Així aquest nivell, que 

ocupa tota la superfície de l’edifici, s’ha interpretat com un nivell d’incendi que afectà al sòtil 



408

del naviforme, format a partir de diverses bigues amb un entramat de fang amb desgreixants 

de tipus vegetal. Sota aquest nivell apareixen diversos nivells  (UE 12, 19 i 21), formades a 

partir d’un nivell més granulós que s’han considerat el nivell de contacte entre aquest sostre 

incendiat (UE 7) i els nivells corresponents al us i abandonament del naviforme, a excepció 

de la zona del absis on aparegué un nivell de cendres (UE 22), relacionat amb una llar que 

tractem més avall. La majoria d’aquestes unitats estaven molt alterades per arrels.

Ja per sota de la UE 22, apareix un nivell format per un sediment grisos amb abundants 

cendres on la fauna i la ceràmica hi apareixen en posició horitzontal. Aquestes cendres s’han 

associat a la presència d’una llar, del tipus “llar-graella” (ROSSELLÓ-BORDOY, 1989) 

situada a la part central de la cambra. Aquesta llar, està construïda a partir de pedra i argila, 

amb diferents nivells estructurals. Un primer nivell de lloses disposades horitzontalment (UE 

25), molt alterades per l’acció del foc i que conformen la plataforma elevada de l’estructura. 

Per sota d’aquest nivell hi ha un estrat d’argila compactada (UE 29) que recobre un nou nivell 

de lloses (UE 31) aquestes perfectament preservades i col·locades horitzontalment. A més, al 

sud de l’estructura es disposen dues lloses, aquestes en posició vertical, per tal de conformar 

una caixa (UE 32) on s’hi documentà una especial concentració de cendres (UE 24).

A nivell estructural el naviforme 3 també disposava d’una banqueta de fang amb almenys 

dues fases (UE 30 i UE 34), adossada al parament interior del mur del naviforme.  Associada 

a la llar i a la banqueta es documenta la UE 23, interpretada com el nivell d’ús del naviforme 

i que n’ocupa tota la superfície al marge dels elements estructurals esmentats. Aquesta estava 

formada per un sediment ataronjat i granulós i aportà quantitats importants de carbons, 

fauna i altres materials, la majoria dels quals encara estan inèdits. Per sota d’aquest nivell 

s’identificà un nivell de preparació del terreny estèril en el que a restes materials es refereix.

De l’avanç de l’estudi faunístic, realitzat per el Dr. Damià Ramis (PICORNELL, 2012, p. 165). 

Del total de 1201 restes documentades nomes el 29,5% foren identificades taxonòmicament 

degut a la gran fragmentació de les restes. Fet també apreciable en el cas del material ceràmic.  

S’observa un patró de retirada de peces de majors dimensions, fet que pot interpretar-se 

com un fenomen de neteja sistemàtica dels espais interiors, tal i com també hem vist a Cap 

de Barbaria II. En general s’aprecia una reduïda variabilitat on nomes apareixen 4 especies, 

totes elles domestiques: ovella, cabra, porc i bou. Entre les restes identificades a les UES 



409

d’us i abandonament (UE 15 i 23) poc mes del 80% corresponen a caprins, 11% bovins i 7% 

suids. El nombre mínim de caprins identificats entre les restes es de 11 mentre que el de suid 

i bòvids es de 2. En general es tracta de dades força similars a les ja vistes per a jaciments com 

Canyamel (RAMIS, 2011). Tampoc s’observa una selecció de parts determinades de manera 

que es pensa que arribaven complets al jaciment, ja fora sencers o trossejats. El processat i 

consum es realitzava a l’interior del naviforme malgrat no es preserven marques de tall. No 

obstant un 32,8% dels ossos apareixen amb marques de cremats de les que el 40% son  grises 

o blanques fet que indica una alta calcinació.

L’estudi antracològic de les restes d’aquest naviforme, formen part dels materials estudiats per 

en Llorenç Picornell en el marc de la seva tesi doctoral (2012, pp. 159–175) i es posa de manifest 

una especialització en l’explotació del ullastre com a combustible i com a material constructiu, 

que també era la més habitual en l’entorn immediat del poblat. De fet, resulta possible que 

aquest també estàs destinat a altres activitats quotidianes com el farratge dels ramats.

A les darreres campanyes d’excavació, també hi ha evidències d’activitat metal·lúrgica. En concret 

restes d’escòries i alguns fragments de punxons encara pendents d’un estudi més exhaustiu. 

· Naviforme 4

És un naviforme que es troba en molt mal estat de conservació, de la qual s’intueix 

lleugerament la planta, que fa al voltant dels 16 metres de llarg. Aquesta estructura s’adossa 

al mur est del Naviforme 3 (fig. 180), fet que indica que la seva construcció es posterior. 

Les seves dimensions són més o menys similars a les d’aquesta. Afortunadament, els estrats 

sedimentaris estaven ben conservats. La seva dinàmica estratigràfiques es semblant a la que 

hem vist anteriorment tot i que no ha estat publicada en detall.

Al seu interior s’hi documentaren les restes d’un cos humà articulat, fruit d’una reutilització 

del espai en època talaiòtica. Aquesta capa ensorrament va cobrir una acumulació d’argila 

que es va interpretar com les restes d’un sostre caigut, com en el cas de Naviforme 3. El 

Naviforme 4 contenia dos nivells superposats d’ocupació. Aquestes dues capes s’adossen als 

principals elements arquitectònics documentats al seu interior com ho és la llar de foc i un 

banc lateral. Disposa de dues datacions radiocarbòniques (KIA-44554 i KIA-44553) que en 

situen l’ús de cada sol en els intervals 1.611-1529 cal ANE  i 1.520-1.449 cal ANE a 1 sigma.
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Conclusions socioeconòmiques

El jaciment de s’Hospitalet, amb la represa de les investigacions sobre les estructures 

naviformes del poblat han aportat i aportaran previsiblement dades molt importants per 

al coneixement d’aquest període. Disposen ja de 4 naviformes excavats, els darrers amb 

metodologia moderna i implementant estudis interdisciplinaris que previsiblement 

augmentaran la qualitat del registre i de les dades. No obstant, malgrat no sigui dels més 

ben conservats a nivell estructural, presenta també dades interessants com les estructures 

adossades al Naviforme 1 o be les seves llars tant característiques. 

D’altra banda, el conjunt de materials publicat és encara parcial, i no hi ha cap dada concreta 

de la distribució espacial, tot i que per als Naviformes 3 i 4 es previsible que es coneguin aviat. 

Així i tot, clarament és un conjunt amb ceràmica d’emmagatzematge, cuina i consum i per tant 

típic d’un indret de funció domèstica, com ja hem vist per a molts altres exemples. La gran llar 

de foc quasi bé en posició central presenta les característiques típiques d’aquesta època. Una 

gran plataforma on segurament s’escampen els calius i un petit fogó destinat a conservar el foc 

encès. També resulta important destacar que possiblement la producció metal·lúrgica tingué la 

seva importància al poblat, tal i com ho manifesten la localització dels motlles ja rebutjats. 

6. Can Roig Nou (Felanitx, Mallorca)

Dades generals

El conjunt de Can Roig Nou, situat a la finca de Son Mesquida, al terme municipal de 

Felanitx, està situat a una zona plana de terres primes de secà on a banda del naviforme triple 

d’aquest conjunt s’hi construïren tota una sèrie de naviformes situats a la finca veïna de Can 

Mallol, que possiblement formaren part del mateix poblat.

El jaciment fou excavat per l’equip del Museu de Mallorca, coordinat pel Dr. Guillem 

Rosselló Bordoy en diverses campanyes entre els anys 1958 i 1959. De l’excavació d’aquestes 

estructures en tenim relativament poques dades, doncs no s’ha fet mai pública la memòria 

completa d’excavació i únicament es disposen d’algunes referències procedents dels diaris de 

campanya (PONS, 1999, p. 147). 
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Cronologia

A nivell cronològic, el jaciment disposa d’una sola datació radiocarbònica (PONS, 1999), 

UBAR 391, que resulta extremadament imprecisa i moderna, de manera que s’aconsella 

descartar-la (MICÓ, 2005, p. 80).

Descripció

L’estructura de Can Roig Nou, formava un naviforme triple dels quals el que ocupa una 

posició central n’és el millor conservat, fins al punt d’esdevenir un dels millor conservats de 

tota Mallorca, degut als més de 2,5m d’alçada de les seves parets. Les seves dimensions són 

16,10m de llarg  total,  i 11,80m de cambra i 3,80m d’amplada màxima. El naviforme Est 

presenta un estat molt deficient doncs no conserva el parament exterior i la zona de l’absis 

i el seu mur oriental formen part d’un marge modern. L’espai intern de la cambra presenta 

unes dimensions de 12,40m de llarg per 4m d’amplada màxima. La naveta Occidental és la 

més malmesa de les tres i li manca tot el mur occidental, té una llargària total de 15,5m i una 

llargària interior de 11,40m (fig. 181).

Figura 181. Planta del naviforme triple de Can Roig Nou (PONS 1999).
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De l’excavació del naviforme central, se’n constatà la seva reutilització en època medieval per 

a l’enterrament d’un èquid, així com una possible freqüentació en època romana. Malgrat es 

poca la informació espacial, de la zona intermitja de la cambra, entre els murs transversals, 

es fa referència d’un botó triangular d’os amb perforació en V. No es documentaren restes 

de cendra, excepte a la part anterior. La aparent escassetat de restes materials atribuïdes a 

aquest naviforme així com l’absència d’una llar central son elements estranys en comparació 

a d’altres naviformes. Recents visites al jaciment, permeten suggerir la possibilitat que no 

s’exhaurissin els nivells arqueològics del conjunt.

De l’excavació de la naveta Est (Oriental) únicament se’n identificà un nivell per sota de la 

terra de cultiu. L’estructura havia estat arrasada però es conservava un muret transversal a la 

zona de l’absis, precisament d’aquesta zona procedeixen la majoria de materials atribuïbles 

tipològicament als darrers moments del Naviforme (PONS, 1999).

Del costat Oest de la zona compresa entre el muret transversal i l’absis, hi aparegué un 

estrat de terra roja poc compacta i una llar amb nivell de cendres just al costat del mur on hi 

aparegué ceràmica i grans quantitats d’ossos de fauna. A la zona Est de l’absis, hi aparegué un 

nivell de terra roja compacta amb ceràmica de formes senzilles i decorades amb digitacions 

i ungulacions. També s’hi documentaren dos fragments de motlles de fosa: un corresponent 

a la punta d’un punyal triangular i el segon correspon a un braçalet amb estries transversals, 

similar al de la naveta de Es Coll. De la mateixa manera, s’hi documentà un ganivet de fulla 

triangular amb reblons de subjecció. 

Sobre el material ceràmic han estat recuperats a la zona absidal i a la façana de la naveta Est 

(fig. 182) entre els quals s’hi poden identificar diferents fragments de vora de tonell, vores 

i alguns agafadors d’olles i un petit fragment de formatgera. També hi ha diverses formes 

atribuïbles a tipus talaiòtics. D’altra banda cal destacar la recuperació de diversos motlles de 

fosa. (fig. 183).
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Figura 182. Formes ceràmiques recuperades del naviforme de Can Roig Nou (PONS,1999).

Figura 183. Motlles de fosa procedents del naviforme de Can Roig Nou (PONS,1999). 
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Conclusions socioeconòmiques

El jaciment de Can Roig Nou, resulta un exemple excepcional de naviforme triple, on un d’ells 

presenta possiblement un dels alçats més importants de Mallorca, que sens dubte mereixeria 

d’una nova intervenció per avançar en el seu coneixement i consolidar-ne la seva estructura.

A nivell material, no en disposem de gaires dades, i possiblement l’element més destacat 

recau sobre el conjunt de motlles de fosa documentats en aquesta cambra, així com alguns 

elements en comú amb els primers moments del talaiòtic.

7. Son Oms (Palma, Mallorca)

Dades generals

El poblat de son Oms es troba just al mig del Prat de Sant Jordi (Palma). Les campanyes 

d’excavacions s’iniciaren a finals dels anys 50 i duraren tots els 60 i part dels 70 i agrupava molts 

jaciments. De tots ells en aquest apartat ens centrem sobre un naviforme doble, documentat 

en desmuntar-se un monument esglaonat d’època talaiòtica, arrel de la construcció de 

la segona pista de l’aeroport de Son San Joan (PONS, 1999; ROSSELLÓ-BORDOY & 

CAMPS, 1972). 

Cronologia

A nivell cronològic cal destacar la presencia d’una datació radiocarbònica procedent dels 

abundants carbons procedents de la llar central de la naviforme Sud que permet situar el 

moment d’abandonament de la construcció, tot i que de manera molt imprecisa en tractars-

se d’una mostra de vida llarga, en l’interval 1209-1031 cal ANE. En concret es tracta de la 

mostra QL-20, que s’associa a la última llar de la naveta doble que es trobà sota el monument. 

Per tant, a més de datar l’abandonament de la naveta, també és l’ante quem per la construcció de 

l’edifici que es posa a sobre. Tot i que aquesta datació ens situa aquest moment al segle XII-X 

cal ANE, cal tenir present que està realitzada sobre carbó, de manera que es aconsellable 

reconsiderar-la a la baixa (MICÓ, 2005, p. 492) o com a mínim ajustar-ne la data al voltant 

dels seus límits inferiors , que a 2s es situen al segles X cal ANE.
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Descripció

L’estructura geminada de Son Oms estava composada per el Naviforme A (sud): de 15,70m 

de llarg total (12,40m a l’interior de la cambra) i 3,60 m d’amplada màxima a la part central, 

mentre que a l’entrada es reduïa 2,60m. Com ja hem vist en altres casos, disposava d’una llar 

central de les anomenades “hogar-parrilla” així com un empedrat adossat al mur meridional. 

En segon lloc, el Naviforme B (Nord) era de característiques similars a l’anterior doncs 

disposava d’una llargària màxima de 16,10m i una llargària interior de 13,10m amb un 

ample màxim de 3,80m i de 2,60m a l’entrada (fig. 184). A nivell arquitectònic també en 

destaquen dos grans ressalts situats a l’absis d’ambdós naviformes, que alguns investigadors 

interpreten com a possibles evidències de l’existència de dos altells, un a cada edifici (SALVÀ 

& HERNÁNDEZ-GASCH, 2009).

Figura 184. Planta del naviforme doble de Son Oms i la seva llar de foc amb secció (PONS 1999). 
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Del naviforme A (sud) se’n coneix l’estratigrafia (PONS, 1999, p. 166) on se’n distingeixen 

els següents nivells:

- Nivell de pedres barrejades amb terra i alguna ceràmica a la part superior.

- Nivell amb abundant ceràmica sobre una capa cendres. 

- Restes d’una llar formada per pedres sorrenques quadrades i gran quantitat de ceràmica.

- Sota aquesta caps, aparegué un nivell de “terra rossa” compactada en contacte amb el pis rocós. 

Del naviforme B (nord) se’n desconeixen els detalls estratigràfics resultants de les feines 

d’excavació, Rosselló diu que només hi hauria un sol nivell i que estaria format per: un reblert 

de pedres, carbó terra roja i gran quantitat de ceràmic escampada de forma dispersa. El que 

sembla clar és que al menys hi ha un nivell ben definit a la naveta Sud, que radiocarbonicament 

podem situar aproximadament als segles XII-X cal ANE.

Respecte als materials mobles recuperats, se’n destaca que el material ceràmic fou abundant al 

naviforme A (Sud) on s’hi identificaren, in situ i en les proximitats de l’esmentada llar central, 

fragments de tonell, àmfores pitoides, olla bitroncocónic, olles de perfil troncocònic-globular, 

cassoles de perfil troncocònic, vasets ovoides amb agafador de monyó, vas troncocònic, vasos 

carenats i part d’un vas globular (fig. 185). Els metalls documentats no disposen de context 

arqueològic. Alguns provenen d’antigues troballes casuals (una espasa) i altres possiblement 

es trobaren durant les excavacions del Museu de Mallorca (llança d’espigó, restes de fosa,…). 

Figura 185. Ceràmica procedent de la cabra Est del naviforme de Son Oms (PONS 1999).
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Conclusions socioeconòmiques.

El conjunt de naviforme geminat de Son Oms, forma una sola unitat arquitectònica, que 

malgrat la imprecisió de la datació sembla que pot situar-se en ús fins als segles XII-X 

cal ANE. Els materials localitzats també coincideixen amb els habituals d’aquesta època. 

La construcció d’una gran monument esgraonat, demostra la connexió existent entre les 

comunitats que habitaren els darrers naviformes i les constructors de les primers estructures 

d’època talaiòtica.

D’altra banda les restes arqueològiques evidencien una diferenciació entre tots dos edificis. El 

cas de Son Oms respon al que venim observant en altres naviformes on la gestió dels espais i 

àrees de treball es situen a la zona anterior de l’edifici, en el que segurament es desenvolupaven 

activitats de cuinat i consum. En canvi, a la part posterior s’observen possibles tirants o 

escudellers i una pedra central de funció no determinada. Per contra no es detallen restes 

corresponents al naviforme B (Nord). 

8. Son Ferrandell-Oleza (Valldemossa, Mallorca)

Dades generals.

El jaciment, excavat per W. Waldren durant des de la dècada dels 70, a banda de les importants 

restes calcolítiques, presenta també una important fase Naviforme. En primera instancia 

Waldren proposava que les estructures de planta naviforme com el recinte quadrangular 

que les envoltava, eren elements calcolítics. Hipòtesi que va ser replantejada per Lull i la 

resta d’investigadors de la UAB, (LULL, et al., 1999, pp. 30–31) en base a la posició de 

determinades mostres de C14 que situaven els naviformes, en cronologies més recents. 

Cronologia

Malauradament, tot i disposar de nombroses datacions, aquestes són altament imprecises 

doncs foren realitzades sobre carbó. De les associades als naviformes únicament es disposa 

de la mostra QL-1896  (3280±120 BP) (MICÓ, 2005, p. 334) que aporta un interval de 

1.727-1.432 cal ANE a 1 sigma. Malgrat la gran incertesa de la mostra, aquesta encaixa grosso 
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modo amb el moment proposat per a l’entrada en funcionament de la majoria de poblats 

naviformes (CALVO, et al., 2013; MICÓ, 2005). Disposa d’unaltra datació (HAR-3490) que 

aboca un  interval d’entre 1.406-1.276 cal ANE, tot i que no s’associa directament a cap 

naviforme sinó a una possible estructura hidràulica. La resta de datacions atribuïdes a aquests 

contextos o no especifiquen el material de la mostra o bé se’n desconeix el context d’aparició.

Descripció

Existeixen dues estructures naviformes una en disposició Nord, molt més gran, i una menor 

oberta al Sud. En general la pedra amb la que es construïren aquestes estructures és de 

reduïdes dimensions, comparant-la amb la majoria de les naviformes de Mallorca i Menorca. 

Tornant al naviforme més gran, orientat al nord i amb unes dimensions de 5,5 metres de 

llargada per 2 d’amplada màxima. L’estructura menor s’adossa al mur est de l’anterior i amb 

orientació sud i amida 4 metres i l’amplada de 5 metres. El recinte rectangular fa 150 per 

100,5 metres, possiblement emprat per delimitar l’espai d’habitatge i per tancar els ramats. 

Aquest disposa de dues entrades, una al nord i l’altra al sud, aquesta última es destaca, ja que 

hi ha una petita garita a l’oest i un mur que allarga l’entrada a l’est. Finalment es localitzà un 

dipòsit, possiblement per rebre l’aigua que desprès es canalitzà fins al poblat. 

Figura 186. Planta general del poblat naviforme de Son Ferrandell (WALDREN 1982).
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A nivell estratigràfic els naviformes corresponen a la Fase 3, segons l’esquema proposat per 

Calvo i Guerrero, (CALVO TRIAS & GUERRERO, 2002, p. 32). Tot i això, la majoria de 

dades materials d’època naviforme no han estat publicades ni se’n coneix el context d’aparició 

ni tampoc d’adscripció cronològica. No obstant, cal destacar les evidències de metal·lúrgia 

(HOFFMAN, 1995) entre les que hi trobem dos fragments de malaquita, restes de vas-forn 

i dos lingots allargats i prims de coure. Són les úniques restes minerals documentades en 

possibles contextos naviformes, que relacionades amb els dos lingots, permeten proposar 

que hi havia un treball de reducció de coure i també de fosa de metall. A més, al poblat també 

hi apareixen punxons, dos ganivets de reblons i altres fragments indeterminats que són de 

coure i almenys un d’ells de bronze.

Conclusions socioeconomiques

El poblat naviforme de Son Ferrandell-Oleza presenta nombrosos elements interessants que 

normalment no es documenten en altres poblats naviformes, començant per la continuïtat 

manifesta envers el poblament calcolític del mateix indret. D’altra banda, l’estructura 

rectangular que delimita un perímetre tancat al voltant de les estructures naviformes resulta el 

cas més similar a Cap de Barbaria II que podem documentar de moment entre els naviformes 

Balears. De la mateixa manera la interessantíssima estructura hidràulica associada resulta 

també un cas completament excepcional que cal afegir a les dimensions generals més reduïdes 

dels conjunts naviformes d’aquest poblat.

Malauradament no es disposen de dades associades al registre material d’aquestes estructures  

amb l’excepció de les interessants dades relatives a les tasques de reducció i fosa de de minerals 

i metalls que mereixerien un estudi arqueomètric més exhaustiu, doncs juntament amb Son 

Mercer de Baix representen les dades més plausibles per a la presencia d’un taller metal·lúrgic 

en qual hi apareix tot el procés productiu: malaquita (extracció i reducció?), restes de vas-forn 

(fosa) i peces de metall (producció).
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9. Son Mercer de Baix (Ferreries, Menorca).

Dades generals

El jaciment és possiblement un dels poblats naviformes més emblemàtics de les Balears, 

especialment per la monumentalitat i espectacular estat de conservació del seu naviforme 

1, o “Cova des Moro” que conserva tres grans columnes que aguanten un sòtil de lloses de 

pedra. Aquest jaciment fou intervingut en primer cop per Mª Lluïsa Serra Belabre que realitzà 

una excavació el 1962 al naviforme 2. Als anys 80 s’iniciaren uns nous treballs, dirigits per 

Cristina Rita i Lluís Plantalamor on es portaren a terme excavacions dels naviformes 3 i 4 i a 

altres construccions adossades. 

El poblat consta de 4 estructures naviformes i de 2 habitacions vinculades a aquestes, totes 

elles ubicades a la finca amb el mateix nom, al terme municipal de Ferreries, a l’illa de Menorca. 

Se situa en el marge dret del barranc de Son Fideu, a uns 100 metres sobre el nivell del mar. 

Recentment el poblat ha estat objecte de diversos treballs relatius a les estructures naviformes 

o bé a les restes metal·lúrgiques documentades (GARCIA AMENGUAL, 2006).

Figura 187. Planta general del poblat de Son Mercer de Baix (PLANTALAMOR 1991).
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Cronologia

No es disposen de datacions per aquest jaciment. No obstant, la presencia de materials del 

període naviforme com els tonells hi son ben presents.

Descripció 

Pel que fa a la descripció del naviforme I, es tracta d’una estructura de 18 m de llarg per 

uns 7,50 m d’ample, mentre que les dimensions de la cambra interior són d’uns 13 m de 

llarg per uns 3,50 m d’ample, i compta amb una alçada interior propera als 2,40 m. Aquesta 

estructura té la particularitat de conservar la cobertura, formada per grans blocs disposats 

horitzontalment que se sustenten en els murs i en els tres pilars que s’han conservat. Els murs 

ciclopis, que són de doble parament, s’assenten sobre la roca natural que ha estat retocada. El 

parament exterior consta amb tres filades de grans blocs treballats, mentre que el parament 

interior compta amb quatre filades de pedres de menor grandària i no tan llaurades. La 

façana fa uns 7, 50 m. d’ample, mentre que el que seria l’accés de entrada, que s’aconsegueix 

mitjançant l’aproximació dels murs, mesura uns 2 metres de ample.

L’estructura naviforme II, presenta unes dimensions de 8 m de longitud per uns 5 m d’ample 

màxim, mentre que la càmera farà uns 6,50 m de llarg per uns 3 m d’ample. Presenta un absis 

semicircular i els murs s’assenten sobre la roca desbastada, tota l’estructura està orientada 

cap a l’est. 

Adossada al naviforme II de manera tangencial i orientada al oest, a la anterior ens trobem 

el naviforme III que presenta unes dimensions exteriors de uns 10 m de llarg per uns 6,30 

d’ample, la càmera interior és d’uns 6 m de llarg per una mica més de tres m d’ample. Naveta 

3.- Pràcticament no es té coneixement del que s’hi trobà, ja que fins el moment no s’han 

publicat els materials. La majoria de restes que es trobaren a l’interior de l’edifici eren d’època 

romana i medieval. A l’exterior de l’estructura s’hi localitzaren restes més antics i un fragment 

de ganivet de reblons, el qual no ha estat publicat.
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Figura 188. Planta del naviforme II de Son Mercer de Baix i les estructures adossades (ANGLADA, 1976).

L’estructura naviforme IV està construïda sobre la roca, amb unes dimensions totals d’uns 

18 m de longitud per uns 7,60 m d’amplada, mentre que les de la cambra són d’uns 14 m de 

llarg per uns 3,50 m d’ample. D’aquesta estructura hi ha alguna dada més. Segons els seus 

excavadors fou el lloc del poblat on trobaren més restes. Especialment representatiu seria el 

conjunt ceràmic on destaquen els grans tonells i olles de grans dimensions de forma globular 

i base plana. També hi havia les ceràmiques més petites, com escudelles, olletes globulars, 

vasos troncocònics i copes també troncocòniques, elements de tipologia més arcaica. D’altra 

banda, molt proper al mur W (Sector 2), i a un indret no del tot definit a cap publicació es 

trobà una escarpra de secció quadrangular. Al mateix nivell, junt al mur W i molt propera a 

l’absis, es localitzà escòria de metall tot i que no s’especifica de quin metall es tracta, encara 

que es pot suposar que era bronze. 

L’Habitació I estructura rectangular que s’adossa a un mur (oest) en la proximitat del absis 

del naviforme IV. Les dimensions d’aquesta estructura d’una longitud exterior de 6,10 mi 

una amplada exterior de 8,50 m, mentre que les interiors 5,70 m de llarg i una amplada de 

3,20 m. El mur en qüestió mesura uns quatre metres, al final dels quals fa un angle recte, 

girant per tant cap el sud i allargant-se només uns tres metres més. Aquest espai queda 
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delimitat per una altra petita paret, també adossada al mur oest. de la naveta 4, i que crea un 

espai de reduïdes dimensions. No se sap amb seguretat quin fou el material ceràmic associat 

en aquesta estructura, encara que possiblement hi havia un nivell de la mateixa època que 

el de la naveta 4, per sota del qual encara n’hi havia un de més antic. Fou en aquest estrat 

contemporani al de la naveta, on s’hi localitzà un braçal de bronze. El més probable és que 

aquesta peça aparegués vora el cantó que formen el mur oest. de la naveta i la paret adossada 

junt a l’absis. També es localitzaren un punxó i escòries de fosa més o menys per la meitat 

del mur adossat a l’absis. En aquest indret a més hi havia molta cendra i possiblement es 

pot relacionar amb la zona on es realitzaven les tasques metal·lúrgiques. Una altra dada que 

reafirma això és la troballa d’un gresol de terra refractària.

Pel que fa a l’habitació 2, aquest espai es delimita pel mur que fa angle recte amb l’habitació 1 

i un altre que seria la continuació del que s’adossa a l’absis. En aquest lloc fou on es trobà el 

darrer element relacionat amb el metall. En concret un petit lingot de forma ovalada, el qual 

es localitzà al costat del final del mur que fa angle recte. No se sap exactament a quin nivell 

es localitzà, encara que possiblement fou al mateix que la resta.

Únicament es disposa de l’estratigrafia parcial de l’habitació I i II on s’haurien distingit els 

següents nivells: 

· Nivell 1.- Superficial.

· Nivell 2.- Enderroc de la cobertura de l’edifici.

· Nivell 3.- Nivell d’abandonament de terra roja, estèril en materials.

· Nivell 4.- Nivell d’ús de l’estructura amb materials ceràmics època naviforme. Nivell on 

sorgiren el braçal, el punxó, les escòries i el gresol.

· Nivell 5.- Nivell anterior al moment abans documentat.

·  Nivell 6.- Roca mare.
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Figura 189. Imatges de les estructures de Son Mercer de Baix. (2) Vista general del poblat. (1, 3, 4) Naviforme amb 

columnes. (5-6) Estructures adossades de trajectòria rectangular (modificat de GUERRERO et al., 2007 , fig. (5)6).

Entre els estudis de materials cal destacar els estudis portats a terme sobre diversos artefactes 

metàl·lics com un braçal, una escarpra, un lingot i un punxó, que han estat estudiades a nivell 

de composició, on les tres peces són de bronze i el lingot de coure, i que presenten elements 

minoritaris similars (SALVÀ, 2013).
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Figura 190. Metalls localitzats a Son Mercer de Baix. (LARRUECA, et al., 1987).

Conclusions socioeconòmiques

El poblat de Son Mercer de Baix, resulta excepcional per la conservació d’alguna de les seves 

estructures, com el cas ja esmentat del Naviforme I. No obstant és també un dels jaciments 

balears que podrien oferir important informació pel que fa a la metal·lúrgia prehistòrica, 

ja que sembla que disposava d’un taller metal·lúrgic a l’habitació 1. Seria desitjable poder 

acotar la cronologia d’aquestes activitats que a hores d’ara no disposa de datacions absolutes 

i recuperar l’estudi funcional de les diverses estructures documentades.
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10. Cala Morell (Ciutadella, Menorca)

Dades generals

El jaciment de Cala Morell, situat en un promontori al costat de la cala homònima, a la part 

occidental de l’illa de Menorca. La cala s’obri al nord-est i pot conferir refugi ocasional a les 

embarcacions. Es tracta d’un jaciment que és conegut des de fa molts anys per l’arqueologia 

Balear i que a mitjans dels noranta se’n publicà una primera planimetria i proposta 

interpretativa (JUAN & PLANTALAMOR, 1996; PLANTALAMOR, 1997). Recentment 

s’hi han reprès les investigacions en el marc del projecte “Entre Illes”, on s’hi va realitzar una 

primera campanya d’excavacions l’any 2011 (ANGLADA, et al., 2014), a la qual l’han seguit 

noves actuacions els anys 2012, 2013, 2014 i 2015 encara inèdites.

Figura 191. Vista general del promontori de Cala Morell i algunes de les estructures identificades 

(ANGLADA, et al., 2014a). 
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Cronologia

De moment no s’han publicat datacions radiocarbòniques d’aquests contextos. Però els tipus 

ceràmics documentats permeten suggerir el seu us durant la segona meitat del II mil·lenni arq. ANE.

Descripció 

El jaciment arqueològic es troba situat en un promontori rocós d’uns 35metres d’altura, 

que tanca l’entrada per mar a Cala Morell pel costat nord-est. Aquest cab costaner es troba 

protegit, per la part on s’uneix a terra ferma, per una sèrie de línies de murada de pedra en sec, 

construïdes aprofitant els desnivells naturals del terreny. Dins el recinte s’observen almenys 

tretze naviformes que, juntament amb dues depressions artificials (possiblement per recollir 

l’aigua de pluja) i una estructura circular en la part més alta del promontori, constitueixen les 

restes visibles de l’assentament. 

De moment les excavacions s’han centrat en el naviforme 11 (fig. 192), que es una estructura 

adossada a la murada i orientada al sud. Aquesta es composa de murs de doble parament amb 

rebliment intern i la típica planta allargada i tancament absidal que conformen un espai interior 

de poc més de 30 m2. De la mateixa manera a la façana quedava definit un petit àmbit de 4m2. 

Pel que fa a l’estratigrafia es distingiren diversos nivells. Sota els nivells superficials (UE 1 i 

3) es va documentar un nivell d’enderroc (UE 2) formada per un sediment marronós molt 

pedregós. Per sota, la UE 4, de sediment més ataronjat, s’estenia per tota la naveta i també 

amb pedres, com a possible enderroc del mur est. Per sota hi aparegué una base de molí 

encastada en una banqueta (UEC 1003), així com una estructura d’argila de forma tubular 

(UEC 1004). D’altra banda les UE 5 i 9 s’estenien per la zona est del naviforme com a restes 

d’enderroc però ja amb força material associat: ceràmica, industria òssia i fauna domestica. 

Sota les quals es documentà la UE 6, sol d’ocupació amb sediment argilós homogeni i 

depurat. En associació a quest nivell s’hi documentar els elements estructurals propis de la 

seva organització interna, a partir d’una estructura de combustió central de planta rectangular 

i lloses verticals (UEC 1005) amb enllosat interior (UEC 1007). D’altra banda, es varen 

documentar unes banquetes (UEC 1006) disposades a banda i banda de la llar. 
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Figura 192. Imatge, planta i secció del naviforme 11 de Cala Morell (ANGLADA, et al., 2014a) .
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La UE 6 ha aportat nombrosos materials mobles que encara no han estat publicats en 

detall tot i que es relacionen amb les pràctiques domestiques, especialment amb activitats 

com la preparació i processat aliments (mòlta de cereals, etc..). Les estructures i materials 

documentats (ceràmica, indústria òssia com punxons i espàtules, molins manuals, etc.) així 

com la gran quantitat de restes de animals domèstics (cabra, ovella, porc i, sobretot, boví) 

confirmen l’ús del naviforme com a espai domèstic. D’altra banda, la absència de restes 

d’animals marins (peixos, mol·luscs, crustacis) sembla evidenciar que els habitants d’aquest 

lloc, tot i la proximitat del mar, no explotaven este tipus de recursos.

D’altra banda s’ha documentat un segon nivell d’ocupació pendent d’excavar.

Conclusions socioeconòmiques

En general, tot i el caràcter incipient de la recerca en aquest jaciment, resulta molt interessant 

pel seu caràcter clarament fortificat, fet que suposa una de les poques excepcions en el conjunt 

dels poblats amb estructures naviformes de les Balears. De la mateixa manera, la seva posició 

costanera ha estat sovint interpretada en clau de participació en les xarxes d’intercanvis ja siguin 

regionals o internacionals, fet que de moment no s’ha contrastat. D’altra banda resulta interessant 

observar com tot i esdevenir un assentament costaner de primer ordre no es realitzà una explotació 

significativa dels recursos marítims, a diferencia del que hem vist per a Cap de Barbaria II.

11. Cala Blanca

Dades generals

El naviforme de Cala Blanca, situat a la costa occidental del terme municipal de Ciutadella de 

Menorca, molt a prop de la platja homònima, va ser excavada entre els anys 1986 i 1993 per 

un equip d’arqueòlegs del Museu de Menorca (JUAN & PLANTALAMOR, 1997). 

Cronologia

El naviforme de Cala Blanca disposa de dues datacions radiocarbòniques, procedents dels dos 

principals nivells documentats al jaciment i, en primera instància, interpretats com a dos nivells 

d’ocupació (PLANTALAMOR & VAN STRYDONCK, 1997). No obstant, han estat 
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reinterpretades en els darrers anys com a pròpies d’un ric paleosòl (IRPA-1123) i del nivell d’ús del 

naviforme (IRPA-1124) (CALVO et al., 2013; MICÓ, 2005). Aquestes aporten uns intervals de 1643-

1532 cal ANE per al nivell preconstructiu i 1.420-1.301 cal ANE per al nivell d’ús de la estructura.

Descripció 

El naviforme de Cala Blanca es trobava força malmès estructuralment, fins al punt que havia 

perdut bona part de l’absis. Presenta la peculiaritat arquitectònica de tenir el seu terç posterior 

semi-excavat a la roca base i la resta construït amb l’habitual tècnica ciclòpia dels naviformes.  

La seqüència estratigràfica de l’interior revela l’existència de dos nivells arqueològics, on bona 

part de les restes documentades provenien del nivell superior.

Figura 193. Planta del naviforme de Cala Blanca (JUAN & PLANTALAMOR, 1997).

Entre les restes materials recuperades destaquen especialment les restes ceràmiques i la quantitat 

de restes de tonell documentades, que alguns autors relacionen amb els intercanvis comercials, 

donades les magnífiques condicions per a l’atracada de petites embarcacions a la cala. La porta 

està orientada al mar des de la qual s’albira perfectament l’illa de Mallorca quan no hi ha calitges. 

Tornant als tonells, s’han pogut identificar més d’un centenar d’aquests recipients cilíndrics on 

el nombre mínim d’individus va poder oscil·lar, segons es comptabilitzem o no envasos de 

similar forma però de diferent capacitat. No obstant això, els de gran format, individualitzats 

a partir dels exemplars publicats, no baixarien de la setantena (JUAN & PLANTALAMOR, 

1997). Per tant, la funció d’emmagatzematge d’aquest edifici sembla indubtable.
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D’altra banda, resulta també important la constatació de la presència de nombrosos fragments 

ceràmics amb escorificacions que bé podrien esdevenir gresols o vasos-forn. De tots ells, 

alguns semblen fabricats a aquest efecte, mentre que altres són clarament atuells amortitzades 

i utilitzades per a aquestes funcions metal·lúrgiques. No s’han fet anàlisi metal·logràfics de les 

incrustacions que apareixen en les cares internes, no obstant això, s’ha suggerit que una de 

les matèries primeres rebudes pels indígenes de l’illa a canvi de les mercaderies envasades en 

les tonells va poder ser el bronze en lingots, estany o bé minerals rics en la seva composició 

per ser transformats en els voltants d’aquest edifici (SALVÀ, et al., 2002). 

En un altre sentit, recentment se n’ha publicat una revisió del conjunt faunístic recuperat al seu 

l’interior (RAMIS & ANGLADA, 2012). Entre aquestes hi ha nombroses restes de consum, 

però també hi ha diversos instruments d’os que es troben encara pendents de catalogar. Així, 

a més a més dels tres punxons i l’agulla (fig. 194) descrits a la memòria d’excavació, s’han 

observat la presència de nombrosos elements d’indústria òssia entre les restes faunístiques, 

principalment punxons, però també agulles, espàtules i un penjoll. No aprofundirem molt 

més en aquest estudi, que en línies generals presenta característiques similars a les ja descrites 

per a jaciments com Canyamel (RAMIS, 2011).

Figura 194. Materials de Cala Blanca. (1) Ceràmica toneliforme. (2) Motllos. (3) Fragments de ceràmiques amb 

restes de fosa o escòria metàl·lica. (JUAN & PLANTALAMOR, 1997).
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Conclusions socioeconòmiques

En línies generals, el cas de Cala Blanca representa un cas certament excepcional en la 

mesura que al seu interior s’hi documenten un gran nombre d’activitats productives, que no 

acostumen a documentar-se a l’interior de les estructures naviformes, especialment per al cas 

de la metal·lúrgia. L’important conjunt faunístic respon a la lògica de l’activitat domèstica. 

Així, el jaciment mostra la pràctica d’una àmplia gamma d’activitats de subsistència i 

de producció de béns. No obstant els conjunts de vasos relacionats amb les activitats 

metal·lúrgiques i especialment l’important conjunt de tonells posen de manifest el caràcter 

supradomèstic d’alguna d’aquestes activitats, les quals requeririen d’estudis més exhaustius. 

12. Ses Roques de Son Baduia (Valldemossa, Mallorca)

Dades generals

El jaciment es situa al municipi de Valldemossa, Mallorca. De l’estructura de Ses Roques 

de Son Baduia en tenim molt poques dades, tant a nivell material com estructural doncs la 

seva excavació continua inèdita en la seva pràctica totalitat. No obstant se n’ha publicat un 

important conjunt de datacions radiocarbòniques que atenyen a una estructura naviforme, 

però també a altres restes prèvies i un ús posterior a l’abandonament de l’estructura (MICÓ, 

2005, p. 295).  

Cronologia

De tot aquest conjunt de datacions radiocarbòniques de les que disposa  aquesta estructura 

naviforme, amb fins a 11 datacions (Utc-7112, UtC-7109, UtC-7114, UtC-7050, UtC-7113, 

Utc-7110, UtC-4859, UtC-7111, UtC-7107, UtC-7108, UtC-9019), es possible situar-ne l’ús 

en bona part de la segona meitat del II mil·lenni cal ANE (MICÓ, 2005). De la recent revisió 

dels seus contextos i dades se’n desprèn la seguen proposta de funcionament (CALVO et 

al., 2013). Una primera fase preconstructiva associada a les datacions  UtC-7050, UtC-7115, 

UtC-7112, UtC-7114 i UtC-7109, i que aboca un interval situat entre 1.743-1.135 cal ANE. 

I un interval d’ús a partir de UtC-4859, UtC-7110, UtC-7111 i UtC-7113 situat entre 1.270-
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1.001 cal ANE. En darrer terme sen proposa una fase post-abandonament (UtC-7107 i UtC-

7108) entre 1.110- 917 cal ANE.

13. Clariana (Ciutadella, Menorca)

Dades generals

El poblat de naviformes de Clariana, situat a en les proximitats del coll de Son Morell, motiu 

pel qual també se l’ha anomenat “Son Morell Baix” fou excavat en primera instancia Maria 

Serra Belabre, directora del Museu Provincial de Belles Arts de Maó, que l’excavà al 1962. 

Posteriorment, en la dècada del setanta, Plantalamor, director del Museu de Menorca des 

del 1984, continuà les excavacions a Clariana al 1975. De tot el conjunt se n’ha publicat 

una breu memòria i alguns dels seus materials (PLANTALAMOR & ANGLADA, 1978; 

PLANTALAMOR, et al., 1977; PLANTALAMOR, 1976). 

Cronologia

Es disposa d’una datació (IRPA-1172) (PLANTALAMOR & VAN STRYDONCK, 1997), 

procedent de l’estructura Clariana 3, corresponent al Sector II. Nivell I i realitzada sobre fauna 

domestica que permet situar-ne el funcionament almenys en l’interval 1.396-1.283 cal ANE.

Descripció

En conjunt en tracta d’un poblat de naviformes del quan sen coneixen diferents conjunts. Els 

mes destacats corresponen a un naviforme individual i a un altre de triple (fig.195). 

Del naviforme individual, que presenta la típica planta allargada amb tancament absidal, en 

sabem que presenta unes dimensions de 14,4 m de longitud total, 12,6 m de longitud interior, 

3,2 m d’amplada interior i els murs oscil·len entre els 1,3 i 1,8 m de gruix. Al seu interior s’hi 

defineixen també algunes estructures internes com un enllosat a la entrada i s’hi representa 

una estructura de combustió a la part central. 
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Figura 195. Estructures naviformes de Clariana (PLANTALAMOR & ANGLADA, 1978).

Conclusions socioeconòmiques

En suma, estem davant un poblat interessant en la mesura que es troba en les proximitats del 

assentament fortificat de Cala Morell i pot ajudar a comprendre com era la relació d’aquests 

assentaments amb la resta de poblacions de l’illa. No obstant a hores d’ara, amb una sola 

datació radiocarbònica i amb pocs estudis de materials realitzats sobre els  seus conjunts 

artefactuals, resulta complicat aproximar-nos a tals relacions. 

14. Sa Creu d’en Ramis (Maó, Menorca)

Dades generals i descripció

Es tracta d’un conjunt d’estructures naviformes situades al municipi de Maó, Menorca, 

excavades fa més d’una dècada. No obstant, a hores d’ara encara no s’han publicat dades 

relatives als seus conjunts materials ni estructures.
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El més destacat d’aquest conjunt recau sobre dues datacions radiocarbòniques realitzades 

sobre fauna, les quals poden ser atribuïdes a priori als moments d’ús d’una estructura 

naviforme.

Cronologia

Aquestes dues datacions (KIA-20080 i  KIA-20069) permeten situar el seu funcionament en 

l’interval 1.216-1.028 cal ANE a 1 sigma, fet que en línies generals s’ajusta a les cronologies 

que venim tractant per a moltes de les estructures naviformes.

15. Figueral de Son Real

Dades generals

El jaciment des Figueral de Son Real, situat a l’extrem nord-oriental de l’illa de Mallorca, al 

municipi de Santa Margalida, en una zona especialment rica arqueològicament. Fou objecte 

de diverses campanyes d’excavació des de l’any 1965 on l’equip de Guillem Rosselló-Bordoy 

hi excavà el que anomenarien, “complex nord-est del Figueral de Son Real” i en publicà 

parcialment els resultats en diverses publicacions (ROSSELLÓ-BORDOY & CAMPS, 

1972). Anys més tard, Pons (PONS, 1999) en publicà noves dades un cop consultades les 

memòries d’excavació. 

Cronologia

El poblat disposa de dues datacions de C14 (Y-1856 i Y-1857) que en realitzar-se sobre 

dues mostres de carbó, requereixen esser interpretades amb cautela, donada la seva major 

imprecisió. En qualsevol cals aquestes han permès datar-ne el seu funcionament entorn a 

l’interval 1.282-1.005 cal ANE a 1 sigma. 

Descripció 

El poblat de Es Figueral  (fig. 196) es composa d’un gran edifici central elevat sobre una 

gran plataforma. Al voltant d’aquests elements s’aglomeren diversos edificis absidals o 
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de tendència naviforme tot conformant una disposició aparentment anàrquica o fruit 

de nombroses modificacions del conjunt original. En aquest sentit,  la divisió de l’espai i 

les diferents solucions arquitectòniques són molt més complexes i abundants que en els 

naviformes clàssics. 

Figura 196. Planta de les estructures de Es Figueral de Son Real i secció de l’edifici central amb indicació de la 

localització de les mostres datades (modificat de GUERREO et al 2007. Fig. (5)46.

En aquest sentit, a l’edifici A, s’hi documenten almenys un mur i unes columnes que creen 

unes divisions longitudinal de l’espai interior i a l’edifici AB, hi ha una separació transversal i 

ambdues presenten murs de tancament. D’altra banda es documenta també un edifici absidal 

excavat en sorrenca que presenta un gran banc corregut que segueix tot el perímetre interior 

de l’estructura. El gran monument central presenta un accés a corredor molt marcat i amb 

un interior en què es troben diversos murs que separen diferents espais, funcionalment no 

definits.
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Figura 197. Imatges de les principals estructures de Es Figueral de Son Real. (1) Vista general. (2) Edifici central. 

(3) Absidal nord. (4) Absidals Est (modificat de GUERREO et al 2007. Fig. (5)46.

Pel que fa als materials, no es disposen de gaires dades al respecte de la seva distribució 

espacial. No obstant pel tipus de restes, com per la quantitat, sembla que podria haver-hi 

una diferenciació funcional entre alguns dels edificis del poblat, doncs algunes estructures 

apareixen amb gran quantitat de restes i altres gairebé buides. D’entre tots ells destaca l’edifici 

central i la seva plataforma on es concentren elements que o no apareixen o són molt escassos 

a la resta del poblat com les llars, i alguns tipus ceràmics, molins, percussors, punxons d’os i 

diversos instruments de sílex. Hi són abundants els tipus associats tant al període naviforme 

com al talaiòtic, tot i que no s’han estudiat en profunditat i no estaven gaire bon estat. Entre 

hi ha les vores triangulars pròpies dels tonells de les vasos globulars amb la vora oberta, les 

vores d’olles i cassoles carenades de cos baix. També se’n constata la presencia d’ un nombre 

important restes malacològiques, residus ossis de cabra, porc i bou, així com possibles restes 

de gos i au de grans dimensions.
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Figura 198. Principals formes documentades a Es Figueral de Son Real (ROSSELLÓ-BORDOY & CAMPS, 1972).

Conclusions socioeconòmiques

Es Figueral de Son Real fou possiblement un poblat de naviformes clàssics en origen, que a 

finals del II mil·lenni i inicis del I cal ANE experimentà importants canvis en la disposició 

espacial de les seves estructures. Tot i que en aquest jaciment les estructures no responen 

exactament al model naviforme que venim documentant, es tracta del millor exemple de les 

transformacions que experimentaren totes aquestes estructures durant el període prototalaiotic 

i prefenici, tot conformant un model que resulta un dels millors arguments per esgrimir la 

continuïtat entre el poblament naviforme i el talaiòtic, alhora que el situa com un dels pocs 

exemples de transició.
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ANNEX 2

Llistat de datacions radiocarbòniques.
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