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Des1 de l’estiu de 2006 s’han realitzat tres intervencions ar-
queològiques a la cala de Binissafúller. En aquesta es localitza el ja 
conegut derelicte de Binissafúller, que va ser objecte d’una inter-
venció a la dècada dels setanta (Fernández M., Belén M. 1977). El2 
derelicte no havia estat objecte de nous treballs arqueològics, amb 
la qual cosa havia restat parcialment excavat. Els treballs d’exca-
vació i prospecció realitzats per Arqueolític Terra-sub SL i Amics 
del Museu de Menorca es varen desenvolupar3 dins el marc del se-
gon i tercer curs d’arqueologia subaquàtica de Menorca. Els objec-
tius eren principalment determinar l’estat de conservació4 de les 
restes del buc, valorar la potencialitat arqueològica del jaciment i 
determinar la presència o absència d’altres derelictes dins l’entorn 
immediat del derelicte. Situada al sud de l’illa de Menorca, a poca 
distància de l’ancoratge de Calascoves, la cala de Binissafúller té 
l’entrada orientada cap al sud-est (fig. 1). Tot i l’aparent protecció, 
aquesta cala presenta certs riscs, ja que uns petits illots que prote-
geixen la seva entrada durant els temporals de sud-est es conver-
teixen en un perill per a la navegació en cas de temporals de sud i, 
com moltes cales, de vegades es pot convertir en parany insalvable 
per a les naus que hi estiguin fondejades. 

Excavació 2006
L’objectiu d’aquesta primera intervenció era realitzar una va-

loració de l’estat de conservació del derelicte i el seu potencial ar-
queològic, amb la finalitat de plantejar possibles mesures de pro-

1ARQUEOLÍTIC TERRA-SUB SL. Passeig de la Generalitat, 20, local, 17820, Banyoles, 
xaguelo@eresmas.net. 972 576499
2ARQUEOLÍTIC TERRA-SUB SL. Passeig de la Generalitat, 20, local, 17820, Banyoles, 
tpalomo@arqueolitic.com. 972 576499
3Amics del Museu de Menorca.
4INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS SUBACUÁTICAS SL. Torralba del Pinar núm. 16. 12003 
Castelló. valencia@itesub.es

tecció i futurs treballs en aquelles zones encara no excavades. Les 
tasques arqueològiques es varen centrar, en primer lloc, a localitzar 
amb exactitud la zona ja excavada, que segons les dades de què dis-
posàvem es va limitar a una àrea d’uns 54 m2 aproximadament. El 
projecte d’intervenció també requeria una revisió dels materials ja 
coneguts, que, junt amb l’estudi dels materials aportats pels nostres 
treballs, podria ajudar a aclarir alguns dels dubtes que ja des de la 
primera intervenció plantejava aquest jaciment, com serien la pro-
cedència dels materials, la seva datació i possible ruta.

Durant aquesta primera campanya es varen excavar dos sec-
tors. El sector A, que correspondria als 54 m2 ja excavats els anys 
setanta, i el sector N, situat a escassos metres en direcció oest.

Els treballs en el sector A varen consistir en la reexcavació 
del fragment del buc de la nau excavat durant els anys setanta. 
Tot i que no es tenien notícies de cap tipus de mesura de protec-
ció i conservació de la fusta, aquesta es trobava en un estat de 
conservació molt acceptable i conservava unes dimensions i for-
ma pràcticament idèntiques a les de la documentació publicada 
(Fernández 1977 / Tejedor 1978). L’antiga excavació estava deli-
mitada en tota la seva extensió pel retall realitzat en els rizomes 
de posidònia oceànica. En els talls estratigràfics dels costats nord 
i oest d’aquest sector s’ha pogut observar la presència de material 
arqueològic in situ interestratificat amb els rizomes, junt amb la 
presència de pedres interpretades des d’antic com a llast5 (Opus 
cit. 1977/1978). Durant aquesta primera intervenció no es va po-
der delimitar el jaciment en els costats sud i est (fig. 2). Els tre-

5 La localització en el tall nord de part d’aquest llast ens ha permès recollir noves mos-
tres per realitzar làmines primes en el Laboratori de Cristal·lografia i Mineralogia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. L’estudi petrogràfic és realitzat pel Dr. Aureli 
Álvarez.

Xavier Aguelo1

Antoni Palomo2

Octavi Pons3

Carles de Juan4

DARRERES INTERVENCIONS A  LA CALA DE BINISSAFÚLLER (MENORCA)
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balls en aquest sector han permès la realització d’una nova planta 
de les restes del buc, així com el posterior estudi de la seva arqui-
tectura naval. El buc del Binissafúller està construït a folre pri-
mer, unint les traques per mitjà de llengüetes i mossa. Essent un 
vaixell construït a folre primer, les quadernes del Binissafúller no 
tenen cap paper estructural i són únicament un reforç transversal 
de l’estructura. La subjecció de les quadernes s’hauria realitzat 
mitjançant la tècnica del cosit, tal com suggereixen els grups de 
quatre perforacions disposades de manera quadrangular i separa-
des entre si de 7 a 9 cm, d’acord amb l’amplada de les quadernes, 
i els angles d’aquestes perforacions6 (figura 10).

Paral·lelament als treballs del sector A, es va realitzar un son-
deig de 6 m2 en direcció oest (fig. 3). Aquest nou sector, denominat 
N, es localitza a l’inici de la formació rocosa que de forma suau as-
cendeix fins a la superfície. L’estratigrafia es composa per un pri-
mer estrat de sorra que cobreix una mata d’arrels de posidònia oceà-
nica morta, per sota d’aquesta es localitza el nivell arqueològic. En 
poc més de 4 m2, han aparegut tres àmfores senceres Mañá B3 (fig. 
6) in situ junt amb una desena més del mateix tipus, molt fragmen-
tades. D’aquest sector es van extreure únicament les àmfores sen-
ceres. Durant la neteja dels sediments que contenien7 es van localit-
zar llavors de raïm, l’anàlisi de les quals ha determinat que es tracta 
d’una espècie de raïm cultivat (Vitis vinifera) (fig. 4).

Prospecció 2007

Arran dels resultats de la intervenció de l’any anterior, es va 
decidir la realització d’una prospecció sistemàtica per delimitar 
en tota la seva extensió el jaciment. Durant les intervencions es 
varen realitzar un total de setze sondeigs, dels quals tretze no van 
ser positius i tres van proporcionar materials arqueològics. 

Pel que fa al grup de sondeigs negatius, aquests han estat rea-
litzats fora del jaciment arqueològic, tot i que en superfície es lo-
calitzava un gran nombre de restes ceràmiques rodades. Entre el 
material arqueològic recuperat només hi ha fragments de panxes, 
les quals probablement provenen de la dispersió de les terreres de 
les excavacions dels anys setanta. Estratigràficament el jaciment 

6L’estudi de l’arquitectura naval ja ha estat tractat en anteriors articles publicats per l’equip 
que duu a terme els treballs (Aguelo 2007 / De Juan 2008).
7 La flotació dels sediments s’ha portat a terme a la UAB i ha estat a càrrec de la Dra. 
Raquel Piqué. L’anàlisi de les llavors ha estat realitzada pel Dr. Ramon Buxó, del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya.

té una fàcil delimitació; per sota d’un estrat d’1,5 m de sorra blan-
ca de gra mitjà s’arriba a un estrat de sorra gruixuda de color gro-
guenc, arqueològicament estèril. A les zones on encara resta mate-
rial arqueològic, abans d’arribar al nivell estèril, sempre apareixen 
arrels de posidònia per damunt de les restes ceràmiques (fig. 5). El 
sondeig S11 seria un clar exemple d’aquesta estratigrafia; aquest 
es va realitzar en el que seria el final del lleu talús format pel de-
relicte en direcció sud-oest. Tot i l’escassa potència del nivell ar-
queològic, que no arribava als 30cm, aquest estava segellat per 
rizomes de posidònia oceànica. Aquestes delimitaven clarament 
dos nivells arqueològics. El primer, per sobre dels rizomes, carac-
teritzat per l’única presència de restes de panxa d’àmfora ibèrica 
rodada, i el segon, per sota de les rizomes, representat per restes 
de panxes, pivots, nanses i vores in situ.

En el grup de sondeigs positius, cal fer especial esment al 
sondeig núm. 8, realitzat a 1,5 m al nord-oest de les restes del 
derelicte, que ens ha aportat noves dades sobre la possible esti-
ba del vaixell i la seva arquitectura naval. Per sota de l’estrat de 
sorra blanca amb fragments d’àmfora, va aparèixer l’estrat de 
sorra més groga amb restes de fusta del vaixell i material cerà-
mic in situ. En el costat nord del sondeig es localitzen les arrels 
de posidònia oceànica que devien segellar tot el jaciment. El fet 
que aquesta capa no es trobi per sobre de la fusta es deu al fet que 
possiblement una part ja va ser oberta en les intervencions dels 
setanta però sense arribar a ser totalment excavada 8. Es va poder 
determinar la presència d’un estrat més groc que marca els límits 
de la part ja excavada, coberta per un estrat de sorra blanca. En 
aquest sondeig es va determinar la presència d’una probable so-
breescua i d’un fragment de quaderna (la primera localitzada al 
jaciment), elements la longitud total dels quals desconeixem 9. 
Així mateix, s’han localitzat nombrosos fragments de fustes amb 
secció circular, iguals que els localitzats a la campanya de 2006 
(Aguelo 2007), interpretats com llistons per a la sistematització 
de l’estiba (fig. 7). 

Pel que fa als materials ceràmics, cal destacar que es varen 
localitzar tres terços inferiors d’àmfora alineats en posició verti-
cal (fig. 8). Aquestes estaven in situ dins del nivell arqueològic 
no excavat. A ambdós costats de les restes d’àmfora es varen lo-
calitzar les peces de fusta de secció circular seguint una dispo-

8A la descripció dels treballs realitzats els setanta es va determinar un nivell de rizomes de 
posidonia que segellava tot el jaciment (Tejedor 1978, pàg. 25-26).
9Atès que l’objectiu del sondeig era la delimitació del jaciment, no se’n va plantejar l’exca-
vació en extensió, tasca a plantejar en futures campanyes.
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sició longitudinal. Aquestes presenten el que sembla l’empremta 
d’alguna lligadura i alguns extrems estan treballats a bisell de 
45º10. També es van recollir mostres de restes de sarments, la fun-
ció dels quals està relacionada amb l’estiba del vaixell, actuant 
com a coixí de protecció entre les àmfores (fig. 9). 

Prospecció 2008

Les informacions orals recollides, segons les quals es deia que 
s’havien recuperat àmfores a l’entrada de la cala, a la cota –14 m, 
junt amb els resultats d’una prospecció visual duta a terme el 2007, 
van motivar la realització d’una nova campanya de prospecció a 
l’entrada de la cala. Aquesta darrera intervenció es va desenvolupar 
durant la primera setmana del mes de desembre. No es va localitzar 
cap evidència de l’existència d’un vaixell d’època antiga. Es va lo-
calitzar una acumulació de pedres d’amunt d’una zona rocosa, entre 
les quals abundaven els gneis11, que podrien ser les restes dels llast 
d’un derelicte. L’absència de materials ceràmics ens fa plantejar la 
hipòtesi que el llast podria pertànyer a un derelicte de cronologia 
imprecisa i, per les característiques del mateix vaixell, l’única resta 
conservada hauria estat el llast. Es podria tractar d’un derelicte de 
cronologia més moderna, potser relacionat amb les activitats pes-
queres, o podria haver transportat la seva càrrega en contenidors fa-
bricats amb materials peribles, com la fusta, l’espart o el lli, i deixar 
únicament com a prova de la seva presència el llast. 

Cal destacar que la prospecció va aportar un variat reperto-
ri de materials arqueològics, que tot i no tractar-se d’un gran vo-
lum representen un espai temporal molt ample. Aquesta diversi-
tat de materials semblaria demostrar que, i encara que de forma 
molt esporàdica, la cala de Binissafúller ha estat sempre utilitza-
da com a zona de refugi per als vaixells.

Material ceràmic

Els materials ceràmics recuperats del derelicte indiquen que 
el Binissafúller seria un vaixell amb un carregament de més de 
180 àmfores homogènies. Les excavacions arqueològiques an-
tigues realitzades en aquest derelicte van donar com a resul-

10Tant la col·locació dels materials ceràmics com elements de fusta semblen indicar quin hau-
ria estat el possible sistema d’estiba del vaixell. Pel fet que no entrava dins els objectius de 
la campanya de prospecció, el sondeig no va ser excavat en tota la seva extensió; així, fins a 
futures campanyes no és podran aportar més dades.
11No existeixen afloraments geològics d’aquest tipus de roca a Menorca.

tat la recuperació d’una gran quantitat d’àmfores ibèriques de 
boca plana, les quals, segons els investigadors del moment, van 
aparèixer associades a àmfores púniques ebusitanes del tipus PE-
14 i PE-15. Juntament amb les àmfores, es van recuperar una 
copa de vernís negre forma Lamboglia 21, un outturned rim amb 
roseta central de ceràmica grisa ebusitana, un plat de peix forma 
Del Amo 23, fet també a Eivissa, i dues bases còncaves de ge-
rres ebusitanes.

Els materials ibèrics van ser interpretats com a catalans i el 
vaixell es va datar al segle III aC en funció de la cronologia de la 
copa de vernís negre (Guerrero 1991, pàg. 24).

A final dels anys noranta, començament del 2000, el grup 
d’activitats subaquàtiques d’Amics del Museu de Menorca va 
realitzar unes prospeccions a la cala per tal d’avaluar l’estat de 
conservació del jaciment i es van poder recuperar en superfície 
diferents materials arqueològics. A més de les típiques àmfores 
ibèriques del jaciment, es varen recollir vores i nanses d’àmfores 
ebusitanes que corresponen a les formes PE-15 i PE-16 (tres 
exemplars de cada tipus), un fragment d’urna del tipus CC-99, 
una vora completa de PE-22 i una gerra islàmica, i es va poder 
observar la presència d’abundant ceràmica amb vidriat de plom 
dels segles XIX i XX.

A les prospeccions realitzades al jaciment l’any 2006, 
vàrem recuperar una gran quantitat de fragments d’àmfores 
ibèriques que formaven part del derelicte; però, barrejades amb 
aquestes, es van recuperar una vora completa de PE-16, un frag-
ment molt rodat de PE-14 i un fragment de cos estriat amb nansa 
semicircular d’una àmfora ebusitana. Aquests materials no es-
taven in situ, es van localitzar a les zones ja excavades els anys 
setanta, principalment en el nivell estratigràfic que cobria les 
restes del buc, i amb moltes intrusions12, motiu pel qual no po-
dem tenir la certesa que aquests materials ebusitans pertanyes-
sin al derelicte. 

A la campanya de l’any 2007, fora de l’àrea on es localitzen les 
restes del derelicte, es van recuperar una escudella hemisfèrica gai-
rebé completa i una vora d’un altre exemplar. Ambdues peces esta-
ven fetes a Eivissa i tenen una cronologia entre el segle III i II aC.

A la campanya de l’any 2008, s’han recuperat a diferents 
punts de la cala fragments d’àmfores ebusitanes, nanses semicir-

12Al mateix nivell arqueològic que es van recuperar aquestes ceràmiques ibèriques i ebusitanes va 
aparèixer una olla amb un vidriat de plom verd que s’ha de datar entre el segle XIX i el XX dC.
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culars i dues vores d’àmfora (una PE-15 i una PE-22), un peu anu-
lar d’un bol hemisfèric ebusità, una nansa d’una àmfora bètica del 
tipus Dressel 20 i diversos fragments de gerres postmedievals.

Tal com podem observar, a més del conjunt homogeni 
d’àmfores ibèriques que serien el nòlit del derelicte de Binis-
safúller, apareixen altres materials que ens fan pensar bé en la 
utilització de la cala com a ancoratge al llarg del segle IV i III 
aC o bé en la presència d’una altra embarcació ebusitana enfon-
sada a la zona. La presència de materials postmedievals corres-

pon a la utilització d’aquesta cala per pescadors, com a refugi. 
El derelicte de Binissafúller encara presenta molts dubtes 

entorn a la seva datació, procedència, destinació i ruta, que possi-
blement no es podran resoldre fins que s’excavi tot el derelicte en 
extensió. Després d’una primera campanya d’excavació i de dues 
de prospecció, i un cop delimitat el jaciment, hem pogut deter-
minar que encara resten uns 100 m² per excavar, dels quals prop 
d’un 75% se situarien a la zona amb més potencial arqueològic, 
amb una estratigrafia que arriba al metre de potència. 
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Figura1. Situació jaciment

Figura 2. Treballs de registre al sector A

Figura 3. Treballs al sector N.

Figura 4. Llavors de raïm
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Figura 6. Material arqueològic in situ 

Figura 7. Excavació de la quaderna localitzada al sondeig 8.

Figura 5. Vista de l’estratigrafia del jaciment.
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Figura 8. Terços inferiors d’àmfora alineats i fustes de secció circulars. Figura 10. Registre de l’arquitectura naval.

Figura 9. Detall dels sarments.

Figura 11. materials arqueològics.
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