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Territori i intercanvi: la influéncia púnica en la
comunitat talaiotica del pu¡g de sa Morisca
Manel Calvo Trias
Carlos Quintana Abraham
Víctor Guerrero Ayuso

Resum
Després de deu anys de treball a la zona de Calviá, es presenten algunes de les principals línies de treball que es desenvo-
lupen al Laboratori de Prehistória de la UIB ique se centren, per una part, en I 'análisi territorial i les relacions existents entre
els diferents jaciments i, per una altra, en l 'estudi de la influéncia púnica ebusitana en els iaciments oe la zona.

Introducció
Després de deu anys d'haver iniciatel projecte.El poblament prehistdric de Santa Ponqa (Calviá, Mallorca): projecte pera
I'estudl, la recuperació, la conservació i la revaloració del seu entorn natural", disposam d'una ámplia informació sobre la
seqüéncia cronocultural del jaciment del puig de sa Morisca i del territori i  els assentaments del seu ámbit d'influéncia.

Aquesta informació recoll ida ha permésfer, d'una banda, una análisi integral de I 'espai d'una comunitattalaiótica i, de I 'altra,
una análisi de la influéncia fenícia púnica sobre la cultura talaiótica. A continuació, us exposam un breu esborranv amb les
dades i  les conclus ions a que s 'ha arr ibat  avui .

[a problemática territorial durant la prehistoria de Mallorca
Per a I 'análisi territorial de la prehistória balear no disposam de gaires dades arqueoldgiques, ja que moltes excavacions són
antigues, amb deficiéncies en el registre ien ia documentació, a més de déficits d'análisj económica, d'árees de captació de
recursos o d'estudis paleoambientals. D'altra banda, cal remarcar el fet que tampoc no són gaires els plantejaments teórics
aplicats, encara que s'han fet estudis espacials que aporten informació interessant.l

El territori durant el bronze naviforme e000/1800-1100/1000 aC)
En aquesta fase es produeix una intensificació del procés iniciat durant el calcolÍt ic tant en les estratégies encaminades a
la reproducció de rendiments ajornats i a la generació d'excedents com en la intensificació de I 'antropització del territori. Es
produeix ara I 'estructuració de les comunitats prehistdriques en poblats de navetiformes, a vegades ubicats sobre assen-

.taments calcolít ics anteriors, com és el cas de Son Ferrandell-Oleza (Waldren, 1998) i Ca na Cotxera (Cantarellas, 1972).

Les análisis d'arqueologia territorial referides al bronze naviforme2 permeten concloure que, com a norma general, els poblats
solen ocupar sóls altament férti ls. En concret, se solen ubicar en zones planes, sense domini visual del territori i  próxims a
recursos hídrics. La distáncia mitjana amb el poblat més proper es pot establir entre 2,5 i 5 km, mentre que les necrópolis
solen se local i tzar  a entre 1 i3  km.

Elterritori en época talaiótica (1000/900-600 aC)

No és l 'objectiu d'aquest treball entrar detalladament a descriure les diferents cultures i l lenques que s'inclouen dins I 'es-
pectre cronológic del puig de sa Morisca. Per tant, tampoc no ens aturarem a dissertar sobre els canvis que condueixen al
talaiotic.3

rCo l i  e ra l .  1984;  G i l i "  1939,  1995;  Co l l ,  i993 :  Aramburu ,  1998;  pons ,  i999 ;  Sa lvá ,2001.
:  G i l i .  1989,1995;  Pons ,  1999;  Sa lvá ,  2001.
:r És de sobra conegucla la bibl iografra que s'ha escnt sobre aquÉsta cultura i  la seva evolució (e.g. Rossel ió-Barday, 1973; Plantalamor,
1991; Aramburu, i99B; Lul l  ei  al.  1999; Gr:errei 'o et ai.  2ü02; Castro et al. ,  2003; Calvo i  Guerrera, 2004).
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Fl  ¡ ,  ¡e Ás e ort  Ác nrro a I ' i r ¡ is i  ls l  talaidt ic hi  ha un Canvi de I 'esquema espacial  de les comunitats prehistór iques mal lorqu¡nes.L '  Y U L  v J

Des d'ara el territori deixa de ser un espai obert i passa a entendre's com un espai tancat. No només augmenta I 'antropització \
del terri iori, sinó que les comunitats també estableixen clares estratdgies de control mitjangant distints mecanismes. 

I
ñ ' ' , ^ - h ^ h ^ -  n a A n * n ¡ * a u n a u g m e n t i u n c a n v i  d e l a c o n c e p c i ó d e l s p o b l a t s , i t a m b é u n a u g m e n t e n l a t i p o l o g i a i l a v a r i e t a tu  u t  t a  u a t  r u d ,  c )  u E L c u L d

arquitectdniques. Apareixen poblats de distints tipus i es documenten nous tipus arquitectónics, com ara els talaiots -circu- 
"

lars i quadrats*, les plataformes esgraonades, els turriformes esgraonats, etc.

D'altra banda, el territori de la comunitat talaiótica es concep al voltant del poblat que concentra la comunitat i gran part de
les activitats que el grup reali lza. Al voltant s'estructuren un conjunt de fites arquitectdniques que es poden trobar per tot el 

' \

paisatge de la comunitat talaiótica on es duen a terme la resta d'activitats, malgrat que no s'hi concentra pobiació.

La ubicació tant dels poblats com de la resta de les estructures arquitectóniques sembla venir donada, en molts de casos, 
l

per una nova variable: la vlsibil i tat del territori. Molis de jaciments talaiótics tendeixen a ubicar-se en zones elevades (turons, 
\

etc.), la qual cosa els permei un ampli domini visual del territori (Aramburu-Zabala, 1998).

La ubicació dels jaciments está directament relacionada amb la possibil i tat d'establir connexions visuals directes entre les
diferents estacions. Tot aixó conforma una complexa xarxa visual que es distribueix al l larg del territori de la comunitat.

La concepció tancada del paisatge talaiótic es fa des de dues estrategies. D'una banda, mitjanqant la configuració i el man-
teniment d'una complexa xarxa visual, amb estacions ubicades estratégicament, que permeten el domini visual del territori i  .

la connexió visual entre jacimenis. Tot aixó conforma un espai controlat, humanitzat i clarament delimitat.

Juntament amb l 'estratégia visual, cada comunitat talaidtica sembra el territori amb fites arquitectóniques monumentals, que

de manera simbdlica reflecteixen la forga de la comunitat i el control del territori enfront d'altres comunitats possiblement \

competidores.

El territori en el talaidtic final (600/500 aC - 123 aC)

Cap al 600-500 aC s'observen una série de canvis que afecten importants ámbits de la cultura talaiótica, com la redistribució
i la reorganizació dels poblats, amb una disminució de la mida de les habitacions, I 'abandonament de certs ámbits del po-

blat, I 'amortització de talaiots, la reuti l i tzació de turriformes esgraonats, I 'aparició de noves tipologies arquitecióniques, etc. \

Juntameni amb aquests canvis, i probablement emfatitzant-los, ens trobam amb el desenvolupament de la colónia d'Ebusus
per part dels cartaginesos, i amb l ' inici d'un procés d'influéncia sobre la cultura talaiótica tant a Mallorca com a Menorca,
que, ja de manera molt marcada, es generalitzará des del segle lV aC, amb l 'explosió del comerq amforic a les Balears (e.g.

Guerrero, 1997; HernÁndez, 1998; Lull, et al., 1999; Guerrero et al., 2002)

Els canvis semblen indicar un procés de jerarquització i el pas de fenómens de cohesió social a d'altres de coerció social,
amb l 'emergéncia de grups dominants. Aquest procés resta clarament reflectit en les fases finals de la cultura talaiotica, en !

qué es pot veure un augment dels aixovars personals, un augment de I 'armament i la preséncia de persones que surten del
grup i que trobam all istades com a mercenaris en els exércits cartaginesos.

Análisi territorial del hinterland de la comun¡tat talaiotica del puig de sa Morisca

Marc geográfic

Els indicis actuals semblen apuntar que el poblat talaidtic del puig de sa Morisca controla i explota un ampli territori pel qual

s'estenen una ámplia diversitai d'estacions talaiótiques, amb funcionalitats i ubicacions molt distintes.

Aquest territori es compon de Ia petita península que se situa al sud del municipi de Calviá i que es troba delimitada al sud \
per una costa escarpada, amb el cap de cala Figuera a l 'extrem; a I 'est, per una zona d'albufera, parcialment dessecacja en
I'actualitat, i els arenals de Palmanova i Magaluf; al nord, pels darrers contraforts de la serra de na Burguesa amb el puig de
sa Ginestra i el puig del Rei, i a l 'oest, per la zona d'albufera de la badia de Santa Ponqa. 

!

Es tracta d'un territori molt delimitat geográficament, atés que la península resta clarament marcada per la preséncia de tres
zones humides en ambdós costats (els salobrars de Magaluf, de Palmanova i de Santa Ponga), que donen lloc a un gran

istme, mentre que al nord tanquen aquest istme els darrers contraforts de la serra de Tramuntana. Tot aixó permet, d'una
banda, uns amplis accessos a aquesta península, perd, de l 'altra, una gran facil i tat de controlar-los, malgrat que sigui visu-
alment, grácies a la presdncia de peiites elevacions com el puig de sa Ginestra, el puig de sa Celleta, el puig d'en Saragossa
o el mateix puig de sa Morisca.

Jaciments arqueológ¡cs de la zona

Ala zona d'análisi es documenta una gran intensitat de jaciments arqueológics que, a grans trets, podem agrupar dins les
fases cronoculturals del bronze naviforme, talaiótic i el talaiótic f inal (Calvo, 2002). \

Taula 1. Jaciments del hinteland del puig de sa Morisca (diacrónic)
:
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Cueva TSF c.2000 - 1600 AC Analogia arquitectónica 1300 AC

Cova d'es Llenyaters c.2OO0 - 1600 AC Analogia arquitectdnica 1300 AC

Poblat de Son Ferreret c.l7OO - 1600 AC Analogia arquitectónica 1000 AC

Tres fases:
1.- 800 AC
2.- 800 - 600
3 . - 6 0 0 - s l A C

Tres Fases:
s . i l A c
s . I A C - t D C
s . r d c - ¡ i l D c

Analogia arquitectdnica

Analogia arquitectónica

Analogia arquitectónica

Datacions '

radiocarbón iq ues
lipologia cerámica

Morisca

Miralles 2

Puig d'en Saragossa

Ses Pedreres d'en
Moreno (King's Pa* -

Santa Ponga 6)

Ses Rotes Velles Cerámica talaiótica

Santa Ponga 5
Talaiótic que rep
I ' impacte púnic lipologia cerámica S . I A C lipologia cerirmica

Turó de ses Abelles Fi l l l  AC - principi l l  AC lipologia cerámica S. ll (150-120) - s. I AC Tipologia cerámica

1300 AC Daiacions
radiocarbdniques

Talaiótic
(des de c.900 - 800 AC)

lipologia cerámica

Talaiótic
(des de c.900 - 800 AC)

Cerámica talaiótica

Talaiótic
(des de c.900 - 800 AC)

Acaba abans de rebre
Tipologia cerámica

l ' tmpacte punrc

Acaba abans de rebre
l'impacte púnic Tipologia cerámica

Acaba abans de rebre
l'impacte púnic Tipologia cerdmica

Fi s. l l l  AC - inici  s. l l  AC Tipologia cer¿mica lipologia cerámica



Bronze antic (naviforme l) (c. 1700/1600-1400 aC)
Dins el territori que hem definit abans trobam sis jaciments
que es corresponen amb aquest període. Dos, el poblat
de Son Ferrer i la naveta Alemany són jaciments d'hábitat,
mentre que els altres (les coves de Can VaireVSon Ferrer,
Son Massot, Llenyaters i el conjunt de Cala Salamó) són
d'enterrament {figura I ).

Tots es caracteritzen per la situació, en altures reduides,
que en cap cas no superen els 35 m SNM. Aquestes da-
des coincideixen plenament amb altres estudis realitzats a
Mallorca (Pons, 1999; Salvá, 2001). Aquest fet demostra la
poca relleváncia que tenen alguns factors, com la visibil i tat
des del jaciment o la percepció visual del jaciment. Una
excepció a aquest model és la naveta Alemany, que es troba

Figura 1 Distribució espaciat de iaciments det bronze (navtorme) ;ffilli:il¡::iT fl:ti:tlu::ub#,:::j'sa 
d'un major

al sud de Calviá

Espacialment tots aquests jaciments es localitzen a l ' interior de Ia península del sud de Calviá, concretament a la zona de sa
Porrassa, la més plana iférti l . La distribució dels diferents jaciments en aquesta área ens permet establir dos clars nuclis. El
primer estaria format pel poblat naviforme de Son Ferrer i pel conjunt funerari de Can Vairel /Son Ferrer. El segon el confor-
marien la naveta Alemany i les coves de Son Massot.

El primer nucli, el poblat naviforme de Son Ferrer, es troba al centre d'aquesta plana férti l , a menys de 2 km de l 'albufera
de Magaluf. Per la localització, es tracia d'un poblai amb molt poc domini visual. Amb un alt grau de probabil itat, el conjunt
d'hipogeus funeraris de Can VaireVSon Ferrer constitueixen Ia necrópoli del poblat navetiforme de Son Ferrer. El conjunt es
troba també al centre de la plana de sa Porrassa, a menys d'1 km del poblat, distáncia que se situa dins I ' interval mitjá de
distáncies entre poblats i necrdpolis en les zones on s'han fet aquest t ipus d'estudis (Gil i, 1989; Pons 1999; Salvá, 2001).

D'altra banda, en el segon nucli, la naveta Alemany presenta semblances funcionals com estacions d'hdbitat amb el poblat
de Son Ferrer, si bé és interessant remarcar certes diferéncies. Al marge del fet que el poblat de Son Ferrer conforma un
nucli poblacional amb diferents unitats arquitectóniques, mentre que la naveta Alemany sembla configurar un hábitat ail lat,
la naveta Alemany es localitza en un petit vessant al límit de la plana de sa Porrassa, on disposa d'un major domini visual
sobre les terres que conformen la plana. D'altra banda, tampoc no estir situat directament en terres férti ls, sinó en un petit
vessant rocós, malgrat que només es troba a pocs metres de I ' inici de la plana i dels sols férti ls.

A 350 m en direcció sud-oest del navetiforme Alemany es localitza la cova artif icial de Son Massot, amb la qual no es des-
carta una possible relació.

Més enllá d'aquests dos nuclis clars, la localització de les coves de Cala Salomó, o la cova natural, amb entrada artif icial, dels
Llenyaters, plantegen dues possibles hipdtesis interpretatives:

1. D'una banda, la possibil i tat d'assignar dues árees funeráries a una mateixa zona d'hábitat, tal com es dóna al l levant
mal lorquí  (Salvá,  2001).

2. Del'altra, la possibil i tat es fonamenta en un hipotétic buit arqueológic, sense que s'hagin pogut documentar las zones
d'hábitat amb les quals es relacionarien cada una de les dues árees funeráries. Hem de tenir en compte que aquesta cos-
ta;del municipi de Calviá ha sofert una intens¿ activitat urbanística. Si aquesta segona hipótesi fos correcta, ens podríem
lrobar, a la plana de sa Porrassa, com a mínim amb una tercera zona d'hábitat.

Talaiótic (c. 900/800- 500 aC)

En aquest moment ens trobam amb un augment significatiu de la varietat arquitectónica i funcional dels jaciments talaió-
tics. Davant la dicotomia clássicaa dels jaciments del bronze naviforme dividits entre zones d'hábitat i zones funeráries, el
desenvolupament de la cultura talaiótica reflecteix una ampla varietat arquitectónica (Plantalamo¡ 1991; Aramburu, 1998;
Guerrero, 1999), una diversitat de localitzacions i una sran variabil itat de funcionalitats.

Els jaciments ialaiótics que funcionen amb anteriorit atal 'arribadade la influéncia púnica semblen estructurar-se al voltant
de dues variables:

1.  Lanecessi tatd 'establ i runcontactev isual  entre jac iments iundomini  v isual  del  terr i tor i .

2. El pes de centre focalitzador que exerceix el poblat del puig de sa Morisca, al voltant del qual s'ubiquen la resta de jaci-
ments d'aquesta fase.

Enp r imer l l oc ,he r ¡ded i rquee l  pob la tde l  pu igdesaMor i sca  ( f i gu ra2 )exe rce i xenaques tsmomen tsdeg rannuc l i  d ' há -
bitat de la zona.,En la zona baixa del puig es localitza la zona d'hábitat, delimitada en les primeres fases per dues murades

a Aquesia dicotomia s'ha de maiisar, 1a que els darrers trebal ls augmenten la variabi l i tai  i ipológica i  funcional de les estacions del bronze

naviforme (Salvá et al.,2002).
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Figura 2- Distibució espacial i connexions visuals al talaiótic. Sud
de Calviá

ciclópies que tanquen el tálveg on es troba el poblat. En les
restes de la murada de la zona sud-est es localitza una de
les entrades d'aparell ciclopi i de tipologia semblant a les lo-
calitzades en altres poblats talaiotics emmurallats5 com ses
Pai'sses (Artá), o es Rossells (Felanitx). Les característiques
geográfiques del jaciment, juntament amb els murs i torres
existents, atorguen a l'estació, a més de la funció d'hábitat,
una triple funcionalitat: defensiva, de control del territori i  de
referent visual, tant a nivell terrestre com marítim.

Al voltant d'aquest centre focalitzador, que és el puig de sa
Morisca, se situen tota una série de jaciments amb funcio-
nalitais variades (figura 2). Tots s'ubiquen en zones eleva-
des i teixeixen entre si una atapeida xarxa visual, en la qual
el puig de sa Morisca funciona com node principal i la resta
d'estacions com a nodes secundaris.

La primera d'aquestes estacions secundáries és el jaciment de ses Rotes Velles ubicat en la petita serra des Revellar. En
I'actualitat ens trobam amb un tell de pedres en el qual es distingeixen algunes fi lades de construcció cicldpia de tenddn-
cia circular. Per la seva ubicació en la serra des Revellar, domina visualment tota la badia de Santa Ponqa fins al coll de
sa Batalla. Estableix contacte visual directe amb els jaciments del puig de sa Morisca, el puig de sa Celleta, el puig d'en
Saragossa i el talaiot de Son Miralles.

lgualment, la localització de l 'estructura arquitectónica en el cim de la muntanya, -1ust a l ' inici de la vessant que mira a la
badia de Santa Ponga el converteixen en un clar referent visual

Per la seva part, en el puig de sa Celleta es localitza la plataforma esgraonada que rep el mateix nom que el topdnim del turó
on es troba. Des d'aquest jaciment es té un clar domini visual sobre la badia de Santa Ponqa i sobre la badia de Magaluf,
la qual cosa permet controlar els dos passos naturals d'entrada a la península del sud del municipi de Calviá. A la vegada,
estableix un contacte visual directe amb el puig de sa Morisca, el talaiot de Son Miralles i Sa Barraca de I 'Amo.

El jaciment de sa Barraca de I 'Amo és el més allunyat del puig de sa Morisca. Un altra vegada, el mal estat de conservació i
I 'abséncia d'excavacions ens impedeixen catalogar amb seguretat aquest jaciment.

Des d'aquesta estació es controla gran part de la plana de sa Porrassa, així com la badia de Magaluf, el puig de sa Celleta i el
puig d'en Saragossa. Al mateix temps, estableix un contacte visual directe amb el puig de sa Morisca, el puig de sa Celleta,
el puig d'en Saragossa i el turriforme esgraonat de Son Ferrer.

El jaciment següent és el turriforme esgraonat de Son Ferrer. En aquesi cas, l'excavació realilzada entre els anvs 2000-2004
ha permés conéixer la funcionalitat complexa d'aquest jaciment.

Inicialment, hem d'assignar al turriforme esgraonat de Son Ferrer una funció de tipus cerimonial religiós, activitat que evolu-
cionárá en époques posteriors cap a usos de tipus funerari.

La localització d'aquest jaciment en una petita elevació en la meitat de la plana de sa Porrassa permet cert domini visual
sobre els terrenys circumdants, així com una connexió visual directa amb jaciments com el puig de sa Morisca, el puig d'en
Saragossa, sa Barraca de I'Amo.

D'altra banda, Ia complexa construcció del turriforme esgraonat de Son Ferrer el converteix en un referent visual de primer
ordre dins de la zona plana de sa Porrassa. Es tracta d'un referent visual no a gran distáncia, com sí ho era el puig de sa
Moiisca, sinó un referent clar i impactant en els territoris que li són més propers.

Finalment, resten dos jaciments ubicats en el predi de Son Miralles: Son Miralles 2 i el talaiot de Son Miralles. Del primer no
ens atrevim a l lenqar cap tipus d'hipdtesi funcional atesa l 'abséncia d'excavacions i la poca delimitació que aquest jaciment
té a nivell d'estructures arquitectdniques.

El segon jaciment es tracta d'un talaiot circular amb accés de corredor en la planta baixa. Per la localització, malgrat que es-
tableix connexió visual amb altres jaciments a causa de la ubicació d'aquests en altures superiors, com el puig de sa Morisca,
puig de sa Celleta i ses Rotes Velles, no es pot considerar com una estació amb domini visual. Des de la seva localització
gairebé només es domina el territori més proper. A la vegada, i sens dubtar del fort impacte visual que suposa el talaiot en la

5 Si bé únicament s'ha dut a terme una campanya d'excavació en aquesta zona (Calvo ef al. ,2OAD en ia qual s'han local i tzat zones d'hábitát
de cronologies avangades (s. l l  aC), no dubiam que futures excavaclons alazonalrauran a la l lum fases d'ús anteriors al període d' inf luéncia
fenícia púnrca.
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seva concepció arquitectdnica monumental, el talaiot de Son Miralles no es converteix en un referent visual en el territori, ja
que únicament és visible des de les árees que li són més properes.

Talaiótic final (500 aC - 123 aC)

El model espacial del hinterland del puig de sa Morisca ve donat, pel que fa a aquest període, per tres directrius molt
ctares:

1. Manteniment com a focus central del puig de sa Morisca.

2. Abandonament o canvi de funcionalitat en les estacions de control visua

3. Concentració de gairebé totes les noves estacions al voltant del puig de sa Morisca.

Figura 3. Distribució espacial dels jaciments del talaiótic final. Sud
de Calviá

El puig de sa Morisca continua exercint durant gran part
d'aquesta fase l 'efecte imant de I 'etapa anterior. Continua
essent el nucli d'hábitat central, i al seu voltant es localitzen
nous jaciments (figura 3). Malgrat aixd, perd algunes de les
funcions anteriors, principalment la funció defensiva. Des
de la fi del s. lV aC observam com s'abandona la coheréncia
del sistema defensiu del turó fortificat. La torre I resta aban-
donada, malgrat que és probable que anteriorment al lV aC
ja hagués perdut la funció defensiva i hagués esdevingut
una zona d'hábitat (Guerrero et al.,2OO2). La mateixa situ-
ació es reflecteix un poc més tard en la zona del poblat, el
qual s'estén més enllá de les murades.

Logicament, per la ubicació, el puig de sa Morisca continua
exercint un domini visual sobre el territori. En aouest mo-
ment adquireix un carácter tal vegada més rellevant, com
a referent per a Ia navegació i pel control de les zones de
desembarcament més properes: arenals de Santa PonEa i el
port natural de sa Caleta, atés l ' intens intercanvi comercial
que es genera amb el  món púnic.

En aquest perÍode observam I'abandonament de moltes de les estacions que exercien un clar control visual del territori.
S'abandonen ses Rotes Velles, el Puig de sa Celleta, el puig d'en Saragossa, sa Barraca de l 'Amo i el talaiot de Son Miralles.
Desapareix, per tant, la xarxa visual complexa del període anterior.

D'altra banda, en el turriforme esgraonat de Son Ferrer es detecta un canvi de funcionalitai molt slgnificatiu: cessa l 'ús ceri-
monial i es converteix des del segle V aC en una zona funerária complexa.

De forma paral.lela als abandonaments d'estacions i recondicionaments funcionals de les que es mantenen, en aquest pe-
ríode observam la localització de nous jaciments, entre els quals podem destacar els següents:

1. El jaciment des Fornets, que conforma un important complex arquitectdnic, malgrat que I 'estat de degradació en dificulta
molt la lectura tani cronológica com funcional. Cal destacar, malgrat tot, una construcció de planta quadrada amb els
cantons de les parets arrodonides. Per la forma recorda els santuaris de planta de ferradura com els dels conjunts de
s'l l lot (San Llorenq des Cardassar), Son Marí (Palma), Almallutx (Escorca) o Son Mas (Valldemossa). Malgrat aixd, hem
d'ésser prudents a l 'hora d'estabiir inferéncies funcionals des de tipus arquitectónics, i especialment després dels resul-
tats obtinguts en les excavacions de Son Ferragut (Castro Martinez etal.,2002,2OO3).

2.  El  jac imentSantaPonqa2O,Ia l icomcomentávemenapartatsanter iors,estractad 'unaestructuraarqui tectdnicaai l lada.
Es molt difícil establir un ús segur, ja que no ha estat excavat. Malgrat tot, aquesta estació presenta unes configuracions

. arquitectdniques molt més semblants a estructures de carácter doméstic a l 'esti l de ses Pedreres d'en Moreno (Vallesoir
et al., 1987). En qualsevol cas, el nivell de validació inferencial s'ha de situar en unes cotes raonablement baixes. Per la
ubicació en un petit turó, aquest jaciment presenta cert domini visual sobre l 'área més propera i estableix un control visual
directe sobre els jaciments de Santa Ponqa 5 i el puig de sa Morisca.

3. D'altra banda, el jaciment Santa Ponqa 5 presenta una estructura molt més complexa, amb distints ámbits documentats.
Per desgrácia, I 'abséncia d'excavacions ens impedeix valorar funcionalment aquesta estació.

4. El jaciment de ses Penyes Roges es converteix, des del segle lV aC, en el segon nucli d'hábitat important en la zona,
després del puig de sa Morisca. Malgrat aixó, hi ha elements significatius que diferencien significativament ambdues
estacions. En primer l loc, es localitza en una zona plana sense cap tipus de domini visual del territori ni cap classe de re-
feréncia visual per als altres jaciments. Per altra part, no té elements arquitectónics simbdlics defensius. No es documenta
l'existéncia de delimitacions amb murades ni arquitectures de prestigi, com sí que es troben en el puig de sa Morisca.

5. Un altre dels assentaments que es desenvoluoen en la oart f inal de la cultura talaiótica és el turó de ses Abelles. Les
excavacions arqueológiques realitzades (Camps y Vallespir, 1998) han permés constatar dos tipus d'activitats que ens
reflecteixen que estam davant un jaciment polifuncional: activitats artesanals i d' intercanvi

6. També hem de situar en aquest moment final de la cultura talaiótica el jaciment de ses Pedreres d'en Moreno (King's
Park - Santa Ponqa 6). Les excavacions realitzades han permés constatar que es tracta d'una estructura arquitectónica
aTllada amb funcionalitats de tipus doméstic (Vallespir et ali i , 1987).
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Es en aquest moment de forta influéncia púnica quan el territori on s'estableixen |es relacions económiques, socials i simbó-
liques religioses de la comunitat talaidtica evoluciona radicalrnent respecte a la situació anterior.

En primer l loc, es detecta un procés d'apropament a la costa, que funciona com un auténtic imant. Aixo es relaciona directa-
ment amb el fet que gran part de I 'activitat económica, social i f ins i tot religiosos que es desenvolupen en les fases finals de
la cultura talaiótica estan directament relacionades amb la forta influéncia púnica. Observam com les estacions es localitzen
molt més a prop de la costa que en l 'época anterior. Concretament es concentren al voltant de la badia de Santa Ponqa, on el
puig de sa Morisca continua exercint la infludncia com organitzador del territori i  de les principals activitats que genera la co-
munitat talaidtica, especialment totes les relacionades amb els intercanvis de tots tipus que s'estableixen amb els púnics.

En segon lloc, s'observa una desmembració de l 'espai tancat que descrivíem per a l 'anterior fase. D'una banda, en el poblat
del puig de sa Morisca s'abandona la clara delimitació que definia el sistema mural. No només les murades perden Ia funció
defensiva, sinó també la funció d'arquitectura de prestigi o simbdlica de la comunitat que els va construir. Es documenten
unitats d'habitació fora de les línies de murada. La funció defensiva també es perd, i és testimoni d'aquest fet l 'abandona-
ment de la torre I de la zona alta del puig de sa Morisca.

La concepció del territori sofreix el mateix camí. La densa xarxa de domini visual del territori i  control visual directe que s'esta-
blia amb els diferents jaciments dels primers moments del talaiótic desapareix. No només cessa I 'activitat de les estacions on
el domini visual era la seva funció més important (ses Rotes Velles, el puig de Sa Celleta, puig d'en Saragossa, sa Barraca de
I'Amo), sinó que també s'abandonen o canvien de funció les estructures arquitectóniques de prestigi que havÍem interpretat
com fites territorials simbóliques que ajudaven amb la sacralització del territori a mantenir aquest espai tancat,

En definit iva, l 'ús de l 'espai s'apropa a la costa i s'abandonen les formes de control del territori mitjanqant els mitjans visuals
i la simbolització arquitectónica del paisatge. Malgrattot, aixó no implica ni molt manco que es tornia un espai obert. fespai
es manté tancat, encara que s'abandoni I 'arquitectura que simbolitza aquest control del territori. Des d'ara es desenvolupa-
ran altres estratégies per evidenciar la tendéncia d'un paisatge cada vegada més humanitzat, més construit, i  en definit iva,
cap a un paisatge en el qual s' inscriuen els efectes de la jeraquització social.

[a influéncia púnica sobre la cultura talaidtica
Durant el talaidtic f inal es produeix el fenomen de la forta influéncia púnica sobre el món talaiótic. Aquesta influéncia que
sembla projectar-se sobre diferents aspectes de la cultura talaidtica podria també haver afavorit el canvi territorial que hem
observat en el territori estudiat durant aquest perÍode. Malgrat tot, les dades actuals no permeten indicar quin fou el nivell
d' incidéncia en aquest. En tot cas el que está clar és que la comunitat talaiótica es concentra al costat de la mar, al l loc on
es duen a terme els intercanvis, mentre que s'abandona una xarxa visual que ja no té raó d'ésser.

Els esiudis de materials duits a terme tant al puig de sa Morisca com a altres jaciments de dins i fora del territori que ara ens
ocupa (puig de ses Abelles, na Guardis, etc.)6 indueixen a pensar en diferents models comercials desenvolupats al l larg del
temps, els quals, i seguint diferents nomenclatures, s'han denominat Model d'intercanvi aristocrátic o Mode de contacte no
hegemdnic per al primer moment d'aquest comerQ, i Model d'intercanvi empdric o Mode de contacte hegemdnic per a un
moment més desenvolupat d'aquest comerq. Finalment farem menció del Model mixt, el qual es desenvoluparia en la fase
final de la prehistdria mallorquina.

Model d'intercanvi aristocrátic / Mode de contacte no hegemón¡c

Aquest model, caracteritzat básicament per una relació d'intercanvis sense ocupació territorial i sense sotmetiment de la
població indígena (Alvar, 1999; López Castro, 2000), es donaria amb seguretat, cronológicament parlant, a les Balears, entre
el 600 i el 400 aC, aproximadament. Es en aquest moment quan apareixen a les costes de Mallorca les primeres ámfores
ebusitanes en contexlos indígenes, concretament les T-1.3.1.2., de les quals hi ha exemplars en superfície al puig de sa
Morisca (Quintana, 2000). D'altra banda, en les excavacions s'han trobat materials no amfórics que s'han identif icat com a
elements de prestigi (punta de fletxa fenícia, escarabeu, etc.).

pdl que fa als ja mencionats materials cerámics, les ámfores són les més abundants; en destaquen els tipus ebusitans
f-L3.L2. i T-1.3.2.3, malgrat que també es documenta I 'existéncia de contenidors ibérics arcaics. Sembla que en aquest
moment el puig de sa Morisca pot exercir com a centre receptor i probablement redistriburdor de les mercaderies que arriben
de I'exterior mitjangant els comerciants ebusitans, rol que sembla canviar cap al principi del segle lV aC.

Model d'intercanvi empór¡c / Mode de contacte hegemónic

Els inicis del segle lV aC marquen la construcció dels primers edificis permanents sobre I ' i l lot de na Guardis, la base ebusi-
tana en el sud de Mallorca. S'ha pres aquesta data com a inici del funcionament a gran escala de na Guardis i el desplaqa-
ment del puig de sa Morisca com a gran centre redistribuidor, rol que agafen ara els ebusitans directament, a més d'explotar
les salines que es troben en terra ferma, molt a prop de l ' i l lot de na Guardis (Guerrero, 1997). | és que el nou model es
defineix en I 'explotació del treball alié mitjanqant el sotmetiment de la població autdctona i I 'ocupació del seu territori per
aconseguir un millor control del recursos i la captació massiva de beneficis (Alvar, 1999; López Castro, 2000). Malgrat tot,

6 No farem aquí una l l ista detal lada dels estudis relacionats amb aquest tema, ja que tampoc no es I 'object iu d'aquest trebal l .  A manera
d'exemple es poden esmentar, pel que fa al puig de sa Morisca: Guerre¡o (1999) i  Qutntana (2000); per al cas del turó de ses Abelles:
Camps i  Val lespir (1998); Fer al cas de na Guardis: Guerrero (1997); per a l 'arrÍbada d'ámfores a Son Forners: Tonrolo i  Fayas (2002), i  en
rrn )mhit peneral.  G,rprre.ñ Calvo i  Salvá (2002).
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cal matisar el fet que no coneixem quin grau de profunditat va assolir aquest model, atés que els indicis semblen decantar-se
cap a una mínima ocupació territorial.

L'inici del nou model coincideix cronológicament amb el gran esclat comercial d'Ebusus (Ramon, 1991), evidenciat en els
registres arqueológics per la gran dispersió dels seus productes, especialment l 'ámfora T-8.1.1.1.

Model mixt

Sembla que els problemes derivats de la segona guerra púnica varen afectar el model d'intercanvi comercial establert entre
ebusitans i talaiótics, atds que en els moments finals d'aquesta guerra es va produir un breu abandonament de na Guardis
(Guerrero, 1997).

Es en aquest moment quan sembla que comenga a funcionar el jaciment del turó de ses Abelles. Entre els materials de les
excavacions es varen recuperar algunes ámfores T-8.1.3.1., amb un cronologia que oscil' la entre el 24O|2OO i el 190 aC
(Ramon, 1991, 1995), si bé el gruix del material indica que el major volum comercial es dóna en un momeni més avancat
(Camps i Vallespir, 1998).

Aquesta estació sembla estar orientad a cap a una funció eminentment comercial, emulant la de na Guardis, amb el descár-
rec que la primera és un jaciment íntegrament indígena, mentre que el segon ho és íntegrament ebusitá. Hi ha, doncs, la
possibilitat que els talaiótics del puig de sa Morisca intentassin, en un moment d'abandonament conjuntural de na Guardis,
establir un nou port d'entrada de productes, controlat exclusivament per indígenes. Cal dir que, si bé l'éxit no fou total, ja que
na Guardis es torná a ocupar molt aviat i continuá funcionant fins a la conquesta romana, tampoc fou un fracás, atds que tant
el puig de sa Morisca com el turó de ses Abelles reberen una notable quantitat de mercaderies al llarg del segle ll aC.
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