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La cerámica posttalaiotica del poblat de son
Forners (MontuTri): documentació i análisi dels
canvis en la producció de terrissa entre c.
450-250 a. de la Jl. e.
Beatriz Palomar Puebla

I  Sobre els aspectes referents a la metodologia ernprada per establ ir  ia t ipolcgia mcrfornetrrca, vegeur palomar, 2005.
z Agraesc a ROberto Risch ies l largues estcnes que dedicá a capacitar-me per clur a terme aquest t ipus ce tasques,
r Ha preparat les mosttes Jaume Ques, clei Departament c1e Geolcgia de le universj iat ALltónoma de Barcelona. La icienti f icació I quanii f ica-
ciÓ nrineralÓgica han estal a cárrec de David Gónre¿-Gras, de Marta Badia i  de Gael Lejaune, del mateix Depai.tanrent.

99

Departament d'Arqueologia, LJn¡versitat de Reading (Gran Bretanya); becár¡a postdoctoral del programa Beatriu de pinós (Departament d'unjvers¡tats, Recerca
i Soc¡ekt de ]a Informació de la Generatitat de Catalunva)

Introducció
El poblat de Son Forners (Montuiri) ofereix una ámplia seqüéncia ocupacional, que es presenta ininterrompuda entre apro-ximadament el segle lX a. de la n. e. i el canvi d'era. La definició cronológrca cada cop més acurada de les fases de trans-formació urbanística del poblat i dels canvis artefactuals associats {vegeu' LULL et at., 2oot) ha permés consolidar una líniade treball centrada en I 'estudi dlacronic de les modificacions que s'intioduiren progressivament en el procés de manufacturacerámica de son Forners al l larg del I mil. lenni a. de la n. e. (MAyoRni, tggs; cnsuLL et al., r9g4; pALOMAR, 2005;AMENGUAL, 2006), i també en la comparació amb les produccions d'altres poblats insulars (RISCH I GoMEZ-GRAS, 2003).

Aquí exposarem les principals innovacions introdurdes en el procés de manufactura cerámica de Son Forners en el períodec' 450-250 a' de la n. e. i incidirem en els canvis significatius respecte de les produccions d'época talajótica (c. g50-550 a.de la n' e') i el segle immediatament posterior (c. 550-450 a. de la n. e.). Els artefactes d'época talaiótica expressen un mónformal relativament reduit i normativitzat (GASULL et al., 1984) i una tecnologia de manufactura que implica una impor-tant inversió de temps de treball en l 'acabat de cada una de les peces, mentre que, al contrari, els recipients posttalaiotics
mostren una major l l ibertat d'execució i una menor inversió de treball, en generar recipients d,aparenga més tosca i, presu,miblement, de menor qualitat. Així, I ' increment de la variabil itat morfométiica i les noves qualitats materials dels productescerámics posttalaiótics han estat trets tradicionalment l legits en clau de ndecadéncia cultúral, o de usubdesenvolupament
tecnolÓgic" (WALDREN, 1982; GUERRERo, 1984, 1985 | 1999). MAYORAL (1983) ja advertÍ, per¿, oe ta necessitat d,enten-dre aquests canvis en un context més ampli de transformacions socioeconómrques, ja que anaren aparellats a un incrementsense precedents del volum d'artefactes cerámjcs produits, al contrari del que s'eiperaria en un context com el proposatper aquells autors.

Els registres de Son Forners ens permeten associar els nous,patrons productius cerámics a altres canvrs en la norma arque-olÓgica, com ara l 'amortització dels talaiots, I 'aparició de muralla defensiva, les noves característiques de l,espai doméstic,l ' increment progressiu de les importacions, o la intensificació agrícola ide la producció artefactuat en general. Aquestestransformacions tingueren un abast territorial ampli i ens permetán establir hipdtesis a partir de les quats poder avangar, toti que encara hem de ser cautes a I 'hora d'establir generalitzacions, per la manca de bons ancoratges materials. Així, sotala idea que és en el segle v a. de la n. e' quan realment es consolida un marc de relacions socialJoe producció basat enun accés desigual a la riquesa (LULL et al.,2OO7: Palomar, 2005), hem traslladat la recerca de I 'explicació dels canvis enla producció cerámica d'aquest moment al marc més ampli de les transformacions socials, económiques i polÍt iques de lescomunitats insulars. (Vegeu: PALOMAR, 2005;AMENGUAL I PALOMAR, e. p.)

El procés de producció cerámica aquí esbossat es caracteritzá a partir de l'estudi de 33b recipients procedents dels nivellsd'ocupació d'época posttalaidtica excavats entre el f inal de la década dels setanta i el comengament dels vuitanta a SonForners. Es tracta dels conjunts 12 i l l2 de l 'habitació Hprr,l l2 de la Hpr2, l l12 de la H pr3 i l12 áe la H pr4. Des del punt devista morfolÓgic, es diferenciaren quatre urnes pitoides,lT:2olles,11 gerres, 15 conques, 1 escorredor, 110 vasos, 6 cooes
crestades i 8 ribells, amb els corresponents subtipus i variants (figura l).r

Preparar la matéria pr¡mera: caracter¡tzació de les pastes cerámiques
La definició de les pastes s'ha fet a partir de I 'observació amb binocular, de 308 mostres de diferents recipients i de 13 Iámi-nes primes, per microscopia polaritzada.3 Amb I'objectiu de completar la caracterització, mostres de 9 exemplars diferents
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Figura 1. Algunes de les formes posttalaiótiques procedents de Son Forners (escala 1:8)
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foren sotmeses a I 'análisi de difraccions de raigs X (DRX).4Les análisis óptiques resulten efectives per a la identif icació i la
caracterització granulométrica dels desgreixants que, per la mida i per I 'estat de conservació després de la cocció, poden ser
reconeguts ópticament. Altres minerals, especialment els argilosos, no es poden recondixer mitjanqant instruments óptics, a
causa de la mida de fracció, perd si que poden ser identif icats per DRX, mitjá que facil i ta dades per deduir-ne la preséncia

sense haver-hi l 'observació directa dels components, i a partir de les qualitats difractores dels átoms que formen I'estructura
cr is ta l . l ina de cada mineral .

Arribats a aquest punt, ens sembla necessari insistir que, des de Ia perspectiva arqueológica, la simple identif icació de mi-
nerals a partir d'aplicar diferents técniques d'análisi es mostra insuficient per resoldre les qüestions d'ordre social que verita-
blement ens interessen i que, en el cas que ens ocupa, estan relacionades amb la inversió i l 'organització del treball. AixÍ, per

exemple, el fet d'identif icar al microscopi calcita de fractura5 inclosa en la matriu d'argila adquireix relleváncia per a l 'análisi
social en el moment en qué discernim les causes d'aquesta preséncia, com a fruit de processos naturals o bé, al contrari,
d'un procés de treball de molta. Aquesta darrera opció implica no tan sols el fet concret d'obtenir i de processar la calcita,
sinó també el de fabricar les eines,de treball implícites en aquesta tasca i donar-los manteniment; es tracta d'eines com ara
matxucadors i morters o superfícies passives. En aquest cas, la consideració de les variables morfológica i semiquantitativa
per caracteritzar els minerals resulta imprescindible. D'altra banda, la complementarietat de les análisis dptiques i químiques

no tan sols hauria de tenir com a objectiu afinar la qualitat de les identif icacions dels materials, sinó també ajustar les lectures
esbiaixades que es poden derivar d'alguns resultats, tal com veurem més endavant.

Pel que fa als resultats, podem dir que, en les argiles emprades, el f i l ' losil icat majoritari és la i l . l i ta, i es donen de manera oca-
sional nivells molt baixos de clorita, mentre que el mineral no argilós majoritari és la calcita. L'análisi al binocular ha permés

entendre l 'elevat contingut de calcita com a conseqüéncia de la inclusió intencional com a desgreixant (morfologia angulosa
dels romboedres i distribució seriada). El volum de calcita, a més, ha condicionat la lectura dels difractogrames, ja que ha
provocat que la fracció argilosa aparegui en proporcions upoc abundants,. l- 'abséncia de noves fases minerals de la i l ' l i ta i
la no-alteració de la calcita apunten a un sostre de temperatures máximes d'uns 750 "C.

A partir del criteri d'abséncia/preséncia dels diferents desgreixants intencionalment afegits, hem establert quatre tipus de
pastes. La pasta A ffigura 2), present en 143 casos (el 46,4 % del total de la mostra), es caracteritza per l'ús de calcita
triturada iafegida a la matriu en freqüéncies molt variables, que poden oscil-lar entre el 5 i el 50 Y",6 encara que el rang de
20-25% ésel méssignificatiu, jaques'hi concentra el 4Op/" delscasos. La pasta B ff igura 2,)esdefineixperla presénciade

calcita ide fibra vegetal. Fou emprada en un total de 162 casos (el 52,6% de la mostra). El volum de calcita oscil ' la entre
el 5 i el 45 %.7 La preséncia de desgreixant vegetal resulta més heterogénia, amb freqüéncies mínimes de l '1 % i máximes
del 50 %.8 En la distribució en percentils la dispersió més ámplia per al vegetal es confirma, ja que el 50 % dels casos es
concentra en el rang entre el 7 i el 25 "/o, davant del 15 al 25 % de la calcita. Finalment, les pastes C i D (desgreixades

únicament amb fibra vegetal, la primera, i amb calcita, vegetal i xamota, la segona) corresponen a dos comportaments mi-
nolitaris i excepcionals dins el conjunt analitzat.e Un únic cas, que coincideix amb una gerra imitació de la forma lb-64169,
presenta pasta del t ipus C, amb un 4O % de vegetal. D'altra banda, els dos casos que han permés definir el t ipus de pasta

D tenen comportaments relativament variables i són molt baixes les proporcions de calcita i molt variables les freqüéncies
dels altres dos components.

Figura 2. Pasta del tipus A (esquerra) i pasta del tipus B (dretd. Fotografies amb binocular x10.

4 fanál isi ,  ¿ carrec de Juan Diego tt lartín Mariín, s 'ha fet al Servei Central d' lnstrumentació Científ ica de la Universitat Jaume I (Castel ló),

en un difractómetre Siemens D-5000 equipai amb ánode de coure (Cu, K), monocromador de grafi t  i  generador a 40 kV i  20 mA. t ls dia-

grames s'han registrat entre 2 r 65" 2, amls passos de O,O2'2i temps de pas d'1 s. La interpretació qual i tat iva s'ha efectuat ut i l i tzant les

ref lexions característ iques de cada fase mineral,  amb l 'ajuda del programa d'avaluació EVAO, de la casa Socabin, i  les f i txes del JCPDS (Joint

Comr¡ittee on Powder Diffraction Standards).

s En endavant, empram simplement el terme calcita per referir-nos a calcita de fractura, mineral molt abundant al mateix Son Forners.

6 La mit jana ésdel 27 % 9 iel coeficientdevariació (CV), de0,32.

7 Amb una mit jana de 20 9, l leugerament ínferior a ia de les pastes A, i  un CV de 0,46.

8 Amb una mit jana de 18 11 i  un elevat CV de 0,64.

e No descartam que, mit janQant un programa mes ampli  de real i tzació de lámines pr¡mes i  reconeixements microscdpics, el nombre de

casos amb xamota en els grups cle pastes B i  A s' incrementr, per passar aformar part del grup de pastes D i /o crear un t ipus nou en qué

únicament aparegui la xamota amb calcita.
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Així, podem concloure que les pastes eren predominantment desgreixades amb calcita o bé amb calcita i f ibra vegetal
(figura 3). En aquest darrer cas, com es pot observar en el gráfic de regressió de la figura 4, no existeix cap relació signifi-
cativa entre el volum dels dos desgreixanis, amb l 'índex r2=0,024. Existeix, doncs, un patró poc restrictiu a I 'hora d'afegir
el volum de desgreixant, tot i que, en termes generals, no supera el 50 % del volum total de la pasta, i la proporció entre
desgreixant i matriu més comuna és d'1:3.10 D'altra banda, la uti l i tzació dels dos tipus de pasta no s'explica per Ia funcio-
nalitat dels recipients, ja que la relació entre els tipus de pastes i les formes o les diferents variables morfométriques resulta
negativa. Tampoc no sembla condicionar el t ipus d'acabat o el srstema de cocció. lgualment, ambdues pastes apareixen
indistintament en totes les habitacions i és només la HPT-3 que mostra una clara tendéncia a emprar recipients manufac-
turats amb pastes del t ipus B.
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Figura 3. Freqúénc¡es de cada tipus de pasta Figura 4. Gráfic de regressió: oA de calcita - % vegetal.

La introducció del desgreixant vegetal constitueix la novetat principal respecte de la fase talaiótica en el procés de preparació
de les pastes cerámiques. Tot i que se n'ha documentat l 'ús en els materials cronológicament corresponents al moment
de transició del talaiótic i el posttalaiótic procedents de I 'edifici G4 de Son Forners, podríem dir que la introducció d'aquest
element té un carácter "experimental", ja que es documentar en 19 dels 78 individus analitzats, la majoria dels quals pre-
sentava freqüéncies d'entre I '1 iel 3 % de vegetal (AMENGUAL, 2006). En el cas posttalaiótic, la conservació d'algunes
restes carbonitzades i les empremtes en negatiu deixades després de Ia combustió total han facil i tat la identif icació dels prin-
cipals táxons emprats.l l Sobre un total de 35 mostres d'uns 2 cm2 de superfície procedents de peces triades a l 'alzar, s'han
ident i f icat fu l lesdeginebró(Juniperusoxycedrus L.subsp.  oxycedrus) , fu l lesde Poaceae,  i fu l les i t igesd'a l t resherbácies
no determinades. La preséncia d'aquests táxons seria coherent amb el t ipus de medi proposat pels estudis antracoldgics,
encara que la savina no hi ha estat identif icada (NOGUERA I PIQUÉ, document inédit). Aixídoncs, aquestes matéries, igual
que la calcita i les argiles i l. l ít iques, s'haurien pogut recoll ir a les immediacions del poblat.

Donar forma a la matéria primera: patrons de modelage ¡ de traotament de les superfícies
Un dels tópics més coneguts de la producció cerámica insular és la no-adopció del torn, de manera que es practica la técni-
ca del modelatge a má, fins i tot en la imitació de formes a torn importades.12 Aixó no obstant, encara no se n'ha fet un estudi
sistemátic i resta com a camp poc explorat.

Per a la documentació dels possibles patrons de modelatge a má, existeixen diferents procediments d'observació, que van
des del simple reconeixement macroscdpic fins a la radiografia de raigs X i la xeroradiografia (RYE, 1977 | I98I; CARR I
RIDDICK, 1990; PIERRET ET AL., 1996). Lobservació al binocular i al microscopi petrográfic de les lámines primes pot con-
tribuirtambé a reconéixer pautes de manipulació de la pasta, a partir de la disposició de les partícules (RYE, 1981: 67-84).

Entre els materials de Son Forners hem identif icat patrons d'aixecament de les peces, mitjanEant el reconeixement de les
superfícies per identif icar possibles traces de manuf¿ctura i a partir de l 'observació dels patrons de fractura. També l 'obser-
vació de les lámines primes fetes per a la caracterització petrográfica ens ha facil i tat dades d'interés. Hem d'advertir, perd,
que els resultats del reconeixement han estat fortament condicionats pel grau de conservació de les peces i per Ia intensitat
dels acabats de les superficies, que tendeixen a invisibil i tzar possibles senyals de modelatge.

En termes generals, podem dir que la técnica de modelatge emprada és I 'acoblament de marrells, que, en ser col.locats
i estirats verticalment, adquirien forma de placa. Les análisis óptiques han permés identif icar la disposició alineada de |es
fibres vegetals en la pasta, en sentit paral.lel a les superfícies de les parets, com a conseqüéncia del moviment centrifug a
qué són sotmesos els marrells contra una superfície dura per modelar-los (RYE, 198i). LOND0N (1981) descriu el mateix
fenomen en peces elaborades amb pasta desgreixada amb fems de vaca mitjanqant la técnica dels marrells.

r ' r  La variabrl ; tat d'aquesla relació. en les pasles A. es rnani iesia en un cce{icient de variació de C,32 a partrr d'una mrl jana de 27 .t9 r,  en les
rastes B, eir un C.35 arnb una rr i i jana c1e cesgreirant (calci la +vegetal) cie 38 +13
j '  [ani lrsi  i 'ha iela l ]ans Peter Stika, de i ' lnsl i i r-rt  [ ]ot irr lc de la Unrversrtat de f lohenheim (Alernan¡ra).

r:  Tcl i  que aquesl ienomen es dccumenla 1a er e i  ccnlurr l  OOSttalaiót lc de Son Forners amb ia irnitació d una gerra ebusitana tb-64 / Eb-69
i c'una pátera pseuCocampaii iana ebusit¿lna Lambogira 22. r,a es comenqará a genei 'alrtzar f ins a mit jan{rnal segie l l l  a. de la n. e.
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Figura 5. Fragment idealiZat en qué s'observa la superfície externa
(1) i les zones de contacte longitudinal entre marrells Q) que han
pat¡t ax¡dac¡ó per una mala adhesió entre s¡. La secció de la paret
(3) mostra una cocció del tipus reductor amb final oxidant.

Figura 6. Exemples d'anses amb tiges que s'insereixen en els

orificis fets al cos del recipient

Figura 7. Exemples de la seqüéncia d'aplicacions de marrells

durant el modelatge de les vores. La numeració indica I'ordre de
col.locació.

a

La revisió de les fractures ens ha facil i tat identif icar els mar-
rells grácies a tres indicadors que no sempre es manifesten
associats: a) la forma rectangular dels fragments informes,
b) la forma cóncava d'una de les seccions l largues d'aques-
tes plaques rectangulars i la forma convexa de la secció
oposada, que indiquen el punt de contacte longitudinal
entre marrells (figura 5), i c) les coloracions completament
oxidanis que presenten aquestes mateixes seccions longitu-
dinals, en contraposició amb la cocció estratif icada que es
pot observar a la resta de la paret de la mateixa peQa: aQUest
fenomen és conseqüéncia de I 'entrada d'oxigen durant la
cocció als espais buits existents entre marrells en practicar-
se ordits rápids i poc intensos.

Així, la peqa era modelada en sentit ascendent, tot partint
de l 'acoblament d'un primer marrell al perímetre del disc
de fang que conformava el fons de la base. El nombre de
marrells superposats depenia de I 'alqária donada al reci-
pient. Les vores, especialment les exvasades associades a
olles, urnes pitoides i ribells, sovint eren modelades i re-
forqades mitjanEant la superposició de diferents marrells.
En la figura 6 podem veure alguns d'aquests exemples:
es reforqava afegint dos m¿rrells al f inal del cos, el darrer
dels quals era el de major gruix, per tal d'actuar de ucober-
tor, dels dos nestrats" anteriors. Finalment, els elements
de prensió podien ser adherits directament a la paret, peró
sovint s'hi afegia una ti ja a cada extrem, per ser inserides
mitjangant un orifici practicat a la paret (figura 7).

La majoria dels recipients presenta les superfícies externes
acabades amb brunyits irregulars i poc intensos, que so-
vint deixen entreveure les línies de juntura dels marrells o
entre les parets i les aplicacions. Alhora, en funció del grau
d'obertura de les boques, els interiors podien ser simple-
ment all isats o brunyits molt toscament. Un petit grup de
25 peces fou brunyit mentre les parets encara presentaven
humitat, de manera que es doná lloc a espatulats d'aspecte
més intens, que, tot i ser més irregulars, recorden els de les
peces d'época talaiótica. D'altra banda, una vintena de pe-
ces presenta les superfícies simplement all isades, aparent-
ment amb la má. En molts casos es pot observar com la bai-
xa intensitat del tractament de les superfícies internes les ha
fetes altament vulnerables a forts processos erosius, com a
conseqüéncia de l 'abrasió provocada per l 'ús (ECHALLIER,
1984; Rice, 1987).

Els recipients de pasta B mostren certa tendéncia a presen-
tar les superfícies internes millor acabades. Ara bé, si con-
sideram que l 'ús de desgreixant vegetal podia ser un factor
important en la disminució de la resistdncia a I 'abrasió, a
més de provocar un excés de porositat que disminuiria la
capacitat de transmissió de calor -en donar-se un excés
d'evaporació del contingut-, hauria estat esperable compen-
sar aquests efectes amb una major intensitat dels brunyits o
am b I 'a plicació de substáncies im permeabil itzadores.

Gonsolidar la forma: caracter¡tzació dels s¡stemes de cocció

L'assecatge de les peces mitjanqant I 'exposició a temperatura ambient facil i ta l 'evaporació de I 'aigua afegida durant la prepa-

ració de la pasta, també anomenada "aigua capil. lar' o nd'absorción. No obstant aixó, la transformació de la pasta argilosa

en cer¿mica própiament dita només és possible sotmetent les peces a elevades temperatures, per eliminar-ne I 'uaigua es-

tructural,, aquella que es troba químicament l l igada a I 'estructura cristal. l ina dels minerals (ÉCHALLIER, 1984: 8; ARNOLD,

1985: 61). Les técniques de cocció poden ser variades, cosa que fa necessari per caracteritzar-les incidir en l 'estudi de

dues variables: les atmosferes i les temperatures de cocció (GOSSELAIN I LIVINGSTONE, 1995; Tlte, 1995). l-estudi de les

atmosferes de cocció I 'hem fet a partir de l 'observació al binocular de seccions fresques de les parets, tot definint el t ipus

d'atmosfera (oxidant, reductora o combinada) i el t ipus de transició entre atmosferes (abrupta o gradual), com a indicadora

del t ipus d'estructura de combustió emprada. l-observació de les superficies de les parets iambé pot contribuir a esbrinar

si durant la cocció el combustible pogué estar en contacte directe amb els recipients, a causa de la presdncia de taques

fosques reductores o, al contrari, si podem suposar I 'existéncia de cambres separades per a un i els altres.
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Quant a les temperatures assolides, hem pres com a indicadors els canvis mineralógics13 identificables a partir de I'observa-
ció al binocular i al microscopi petrográfic i a partir de la lectura dels difractogrames de raigs X. Els canvis mineralógics més
significatius que cal considerar en el cas que ens ocupa són l ' inici de reacció de la calcita (als 700-750 "C) i la neoformació
de fases com la gehlenita (entorn dels775 oC), la wol.lastonita (als 950" C) o la mul.l i ta (entre 800-1.100 "C).

S'han diferenciat tres tipus d'atmosferes de cocció. La de carácter reductor amb final oxidant i transició abrupta és la pre-
dominant (225 casos, equivalents al 72 % de la mostra), seguida per I'atmosfera oxidant (67 casos o el 22 % del total) i, de
manera molt minoritária, l'atmosfera de tipus reductor (18 efectius que corresponen al 6 % de la mostra).

Figura 8. A dalt, a l'esquerra, el combustible es consumeix en cantacte amb els recipients. A dalt, a Ia dreta, el rec¡p¡ent candent, sobre les
brases. A baix, a l'esquerra, la Sra. Juana Arauz extreu el recipient d'entre les cendres. A baix, a la dreta, s'observen les taques de reducció

A partir de les característiques observades, podem afirmar que predominarien sistemes de cocció oberta. Les atmosferes
reductores de final oxidant que presenten transicions abruptes entre ambdues coloracions són prdpies de coccions en focs
oberts en qué el combustible i els recipients estan en contacte. La mateixa l lenya hauria actuat creant un ambient tancat
durant la combustió i, en consumir-se, hauria provocat un contacte sobtat de les peces amb I'oxigen. Les taques fosques que
sovint apareixen sobre les superfícies indicarien zones de contacte amb carbó o cendres. Es tractaria. doncs. de coccions
rápides, en qué les temperatures máximes s'assolirien de manera rápida i poc sostinguda en el temps. Podrien haver-se
emprat les mateixes l lars de foc que es troben en els recintes d'habitació, segons es deriva d'observacions etnográfiques
realitzades alazona muntanyosa d'Estelí, al nord-oest de Nicaragua, on es donen temps de cocció en estructures de cuina
d'aproximadament 30 minuls (ílgura EJ(PALOMAR I TOLEDO, 2003). Les mateixes observacions han permds documentar
els resultats d'algunes peces totalment oxidades, fet pel qual no podem descartar la possibil i tat que també s'hagin cuit de
la mateixa manera.la

Finalment, les coccions reductores, que haurien requerit cobrir els recipients durant la fase final de cocció, mitjanqant terra,
herba, fems, etc., es podrien haver obtingut en les mateixes estructures que les coccions obertes o en cubetes del t ipus pit
kiln. Davant el fet que generalmenttractam amb peces de les quals només s'ha conservat una petita part, tampoc no podem
descartar que corresponguin a aquelles árees dels recipients que podrien haver quedat parcialment cobertes per cendra
durant una cocció oberta

r:  i - l i :m de:9ntr en cümplc, neri ,  que en la génesi d'aquesis canvls no nari icipa úri icarneni la temperatura máxima assol ida, sinó tanrbé el
j¡nrps l le co;crÓ i ia composrció mineraiógrca de l 'argi la. iVegeu: Ti ie, 1995; González Vílchez et al. ,  1999, i  Maritan, 2004.)
r" La r jatació dei i trn raiaiót ic de sa Taiaia i75O 530 c¡l  a. cie la n. e.) (Risch i  Gói¡ez-ür¿,, 2Cül; tadta et ¿1., e. 0.) permet assignar-ne l 'ús
¡ k:l ll¿k:;,:rs alurant la iase iiral riel ialat¡ri¡:.
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En qualsevol cas, és remarcable el control efectiu de les técniques de cocció, necessari per evitar temperatures que, més
enllá dels c. 750 oC, poden provocar la reacció de la c¿lcita i posar en risc la producció.

Els canvis en el procés de manufactura cerámica durant el posttalaiotic: contribució a la caracter¡tza-
ció del canv¡ tecnolügic a les Balears durant el lmil. lenni a. de la n. e.

Des del f inal dels anys noranta, una série d'estudis de caracterització paleotecnoldgica s'han sumat als estudis precursors
de WALDREN (i982, 1986 i 1991). Entre aquests, es destaquen els treballs de caracterització de materials cerámics pro-
cedents de diversos jaciments menorquins del naviforme recent i del prototalaidtic implementats per GARCíA ORELLANA
et al. (2001) i, també a Menorca, dels materials procedents de l 'hipogeu 22 del jaciment del Cap de Forma (MAMELI I
OGGIENO, 1999).  Mereixen un esment  especia l  e ls  t rebal ls  de R.  RISCH I  D.  c0MEZ-GRAS (1999 i  2003;  i  també:  BADTA
et al., e. P.), per haver iniciat una línia de recerca d'ampli abast cronológic igeográfic, de la qual aquest mateix estudi és
continuitat. Aquesta tasca ha fet possible una primera proposta de seqüéncia d'evolució paleotecnológica, que compren els
m i l . l en i s  l i  l l a .  de  l a  n .  e .  a  l es  i l l esde  Ma l l o r ca  i  Menorca .

Tot i el déficit d'estudis de caracterització de materials cerámics de producció local, un conjunt de dades procedents de
diferents jaciments a Mallorca ens permet plantejar l 'amplitud de I 'abast territorial del canvi productiu documentat al co-
menqament de l 'dpoca posttalaiótica, encara que possiblement no sempre les solucions concretes adoptades hagin estat les
mateixes. Així doncs, els estudis dels materials de la fase LIA de Son Matge (WALDREN, 1982), els de la fase posttalaidtica
de ses Paisses (ARAMBURU-ZABALA I HERNANDEZ GASCH, 2005; Cau, 2005) i de Son Forners (PALOIV|AR, 2005),
juntament amb algunes descripcions a bell ull i  alguns inventaris publicats (MAYORAL, 1983; PONS, 1985 i 199i; SALVA,
i993;  GUERRERO, 1997;  CAMPS IVALLESPIR, 1998;TARRADELL I  HERNÁNDtZ GASCH, 1998),  permeten constatar  les
diferéncies morfomdtriques i paleotecnológiques d'aquesta época respecte del talaidtic, de manera que aquestes variables
adquireixen valor datador.

Pel que fa a la preparació de les pastes cerámiques, en época talaiótica, tant a Mallorca com a Menorca, s'assolí un elevat
grau d'estandarilzació del volum de calcita incorporada a la matriu argilosa, que suposa entorn del 30-35 % del volum total
de la  pasta (WALDREN, 1982 |  1991;  RISCH I  GÓMEZ-GRAS ,2003;  BADIA et  a l . ,  e .  p. ) .  Segons es despren de la  documen-
tació, en nombrosos jaciments a les dues i l les (sa Talaia,a Menorca; Son Matge, Son Forners ison Ferragut, a Mallorca) l 'ús
d'aquest t ipus de pasta fou generalitzat.

Durant la transició al posttalaiótic, definida a Son Forners entre c. 550 i c. 450 a. de la n. e., es produeixen els primers
assaigs d'inclusiÓ en I 'argila de baixes proporcions de fibra vegetal, juntament amb la calcita (AMENGUAL, 2006). l-ús
d'aquesta nova pasta es desenvolupa i es consolida plenament en época posttalaiótica, quan, en el cas de Son Forners,
arriba a constituir quasi la meitat dels casos analitzats, en paritat amb les pastes amb calcita. El mateix canvi fou documentat
en els materials de la fase LIA de Son Matge (WALDREN, 1982) i, així, es fa evident la variabil itat geográfica de l 'aparició del
fenomen. També a ses Par'sses ARAMBURU-ZABALA I HERNÁNDEZ GASCH (2005) associaren I 'aparició del desgreixant
vegetal a contextos de mitjan segle V a. de la n. e. if inal d'aquest mateix segre, oe manera que es confirma la cronologia
d'aparició del fenomen. La revisió d'alguns inventaris ens han permés constatar que la generalització d'aquesta nova técnica
de desgreixament es dóna en altres árees de la geografia insular. Així, per exemple, es fan referéncies esporádiques a la
preséncia de desgreixant vegetal en els inventaris de peces de l 'área de Felanitx procedents de la col.lecció de Miquel Bordoy
(SALVA, i993), AIS dC NA GUArdiS (GUERRERO, 1997) O AIS dC SON RCAI15 (TARRADELL I HERNÁruNTZ GASCH, i998).
Les referéncies a pastes frágils, fosques i amb preséncia de fibres vegetals, que poden aparéixer amb sorra i/o impureses
férr iques,  que t robam als inventar is  del turó de ses Abel les (CAMPS IVALLESPIR, 1998),  i  les observacions a bel l  u l lde ls
materials coetanis de Son Forners, fan pensar, a més, que l 'ús d'aquestes pastes a Mallorca es prolongá almenys durant els
^ ^ ^ l ^ ^  i l  i t ^  ¡ ^  t ^  -  ^
) c B r c )  i l  |  | d .  u c  t d  | .  g ,

A Menorca, en canvi, no es produícap canvi en el procés de preparació de les pastes, sinó que s'hi mantingué la continui1at
de les pastes tipus d'época talaiótica, almenys, f ins a época romana. Aquestes dades es desprenen de les análisis petro-
gráf iques de mater ia ls  cerámics de I 'h ipogeu 22delCap de Forma (MAMELI |  OGGIENO, 1999) ide les descr ipc ions de
recipients posttalaiótics dipositats al Museu de Ciutadella fetes per BADIA et al. (e. p.).

A Mallorca i a Menorca les técniques de modelatge i d'acabat de les peces continuaren sent essencialment les mateixes,
mitjanEant l 'acoblament de marrells i el brunyit de les superfícies. La djferencia és, peró, en el fet que les produccions post-
talaiótiques mallorquines denoten una disminució de la qualitat d'aquests processos. Una altra novetat resideix en I 'aparició
de noves formes, com les gerres, les copes crestades o els ribells (aquest darrer t ipus ja es documenta entre c. 550-405 a.
de la n. e. a I 'edifici G4 de Son Forners) i en la generalització d'elements morfoldgics com les nanses en cinta i els agafadors,
les bases talonades i realqades, i l 'aplicació de senzil les decoracions amb cintes, mugrons i botons. Finalment, cal destacar
que, a l ' increment de formes que s'experimentá durant el posttalaidtic, hi hem d'afegir el notable increment de la varjabil itat
morfométrica que es produeix dins cada una de les formes i que contrasta amb la tendéncia a l 'estandarització de les formes
talaiótiques (GASULL et al., i984; PALOMAR, 2005).

r ' [s tracia de neces trobades a les'rornl¡es 65,86,88, 89,99 i  100. Dues estan associades a coniextos c]atats per C14 en ei princini del
seg le  lV  ca l  a .  de  la  n .  e .
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Com ja hem dit més amunt, l 'ús de calcita com a desgreixant durant el talaiótic i el posttalaiÓtic comporta un extraordinari

control dels processos de cocció, que fa que, independentment del t ipus d'estructura ide l 'atmosfera de combustió, les

temperatures no superin la barrera dels 700-750 "C. En época talaiótica,les técniques de cocció indiquen certa varietat. A

Mallorca s'han documentat coccions reductores, a Son Forners; coccions reductores amb final oxidant prÓpies de combus-

tions obertes, a Son Ferragut, i a Menorca s'obtenien ja atmosferes totalment oxidants mitjanqant l 'ús del forn, com el que

s'ha documentat a sa Talaia. Aquesta varietat de possibilitats sembla també un tret caracterÍstic durant el posttalaiÓtic. Així,

mentre que a Son Forners les coccions reductores se substitueixen per les reductores de final oxidant des de c. 550 a. de la

n. e., a Son Matge semblen produir-se en ambients oxidants, peró en estructures on recipients i combustible haurien estat

en contacte (WALDREN, 1982).

Algunes d'aquestes modificacions del procés productiu aparentment donaren lloc a una menor inversiÓ de temps-treball per

peEa produlda, que revertí en un increment del volum de producte. Segons indiquen els resultats exposats, la reducció del

valorl6 dels recipients no s'assolí per la via de I 'estandarització de la producció, sinó disminuint el temps de treball en alguns

moments del procés, que resumidament serien els següents:

- En el modelatge i l 'acabat de les peces: ordits precaris, l l ibertat d'execució de les formes, brunyits irregulars.

- En l 'assecatge: si, tal com apunten alguns autors, el desgreixant vegetal disminueix el risc d'esquerdaments durant I 'asse-

catge (GELBERT, 2003), tot i que Ia intervenció del o la terrissaire és mínima en aquest moment de la producció, podem

parlar d'un estalvi de treball en la reparació i lo en la producció de peces que no poden ser reparades.

- En l 'obtenció i el transport de combustible: alguns autors (OLAETXEA, 2000) plantegen que la incorporaciÓ del desgrei-

xant vegetal podria afavorir coccions més rápides i homogénies, alhora que incidiria en una reducció del temps d'obten-

ció i transport de combustible. que era un recurs crít ic a causa de la intensa deforestaciÓ que patien algunes zones de

Mal lorca (NOGUERA I  PIQUE, document  inédi t ) .

- En la construcció i el manteniment dels forns, almenys en els casos, com Son Forners, en qué-es dóna l 'ús generalitzat

d'estructures obertes per a Ia cocció com poden ser les mateixes llars.

Amb aquest treball, amb una voluntat clarament instrumental més que interpretativa, esperam haver ofert els principals trets

definidors dels canvis inserits en el procés de producció cerámica al comengament del posttalaiÓtic. Tal vegada servirá com

a marc comparatiu en futurs treballs que, de ben segur, contribuiran a entendre les raons d'ordre social que poden explicar

les causes del desenvolupament d'un model de producció que feia prevaler el volum de producte per sobre de la qualitat i,
per tant, de la vida úti l, en un context de creixent apropiació i acumulació de riquesa per part d'alguns sectors socials.
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16 [ntenent per valor, des d'un puni de vista materlal ista, el lemps/trebal l

subjectiva que ei consumidor l i  atorga, com defensa I 'economia neol¡beral.
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