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presentació

És una satisfacció poder oferir aquesta publicació amb els 

articles de les feines presentades a les V Jornades d’Arqueo-

logia de les Illes Balears celebrades a Palma durant els dies 28 i 

29 de setembre de 2012. 

Amb el llibre que tenen a les seves mans torna a quedar 

demostrada l’excel·lent trajectòria que estan experimentant les 

Jornades  d’Arqueologia  de  les  Illes  Balears  organitzades, 

principalment,  per  la  Secció  d’Arqueologia  del  Col·legi 

Oficial  de  Doctors  i  Llicenciats  en Filosofia  i  Lletres  i  en 

Ciències de les Illes Balears. Cal recordar que a les primeres 

Jornades celebrades l’any 2006 a Manacor, es varen presentar 

12 xerrades, totes elles amb temàtiques força variades però 

sempre  dins  de  l’àmbit  mallorquí,  i  que  l’any  2009,  el 

Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca 

va voler col·laborar amb aquella iniciativa publicant aquells 

12 treballs. 

Aquella bona embranzida inicial va seguir donant fruïts 

a les jornades de 2007 fetes a Felanitx, de 2008 a Maó, i de 

2010 a Eivissa, passant a ser una reunió no només de temes de 

Mallorca,  sinó  de  totes  les  Illes  Balears.  Totes  aquelles 

jornades varen ser un èxit de participació i d’organització, i 

també varen poder  arribar a ser convenientment publicades. 

Tot plegat va fer que s’anés consolidant aquell lloc de trobada, 

actualment bianual, pels professionals que treballen en temes 

relacionats amb l’arqueologia de les nostres illes. La mostra 

més evident de tals afirmacions és que a les jornades de l’any 

passat es varen arribar a presentar 44 xerrades on s’exposaren 

treballs  vinculats  a  les illes  de Mallorca,  Menorca,  Eivissa, 

Formentera i Cabrera.

El  Consell  de  Mallorca,  òrgan  competent  en  matèria 

arqueològica,  no  podia  deixar  de  col·laborar  en  un 

esdeveniment tan significat celebrat a la nostra illa, i és per 

això que també ha volgut  finançar  completament  el  present 

exemplar de les  Actes V Jornades d’Arqueologia de les Illes 

Balears.

Els  articles  aquí  publicats  són  una  molt  completa 

representació  del  que  és  avui  l’arqueologia  de  les  Illes 

Balears. La seva reduïda extensió acompanyada d’un nombre 

abundant  d’il·lustracions  fan  que  el  seu  interès  no  quedi 

únicament centrat en el món científic, sinó també per a tota 

aquella persona aficionada a l’arqueologia i, fins i tot, per al 

públic en general.

Joan Rotger Seguí

Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports

del Consell de Mallorca



pròleg

La publicació  que  tenen  entre  mans  ha  estat  possible 

gràcies a la feina, majoritàriament desinteressada, de moltes 

persones que estimen l’arqueologia de les nostres illes. Pens 

que hauria de ser un deure per a tots els que treballam en el 

gremi, sovint gràcies només a diners públics, el retornar a la 

societat allò que se’ns ha pagat. Amb aquesta publicació crec 

que s’assoleix dita empresa d’una manera extensa donat que 

està composta per articles de síntesi, poc extensos i molt ben 

il·lustrats, que clouen en un producte apte i atractiu per a tota 

mena de lectors.

Un  dels  principals  objectius  de  les  Jornades 

d’Arqueologia de les Illes Balears, ja des de la seva primera 

edició, era aconseguir  un lloc comú on els  professionals de 

l’arqueologia que fan feina a les illes Balears poguessin donar 

a conèixer els seus treballs més recents. Així, tots els articles 

presentats  tenen dos elements  comuns,  per  una banda estan 

relacionats  amb  l’arqueologia,  i  per  l’altra  el  seu  marc 

geogràfic està centrat a les illes Balears.

Les  V  Jornades  d’Arqueologia  de  les  Illes  Balears, 

celebrades a Palma entre els dies 28 i 29 de setembre de 2012, 

varen ser un èxit tant de participació com de públic. També ho 

varen ser en tot allò relacionat amb la seva organització, i aquí 

cal  recordar  i  agrair  les  excel·lents  tasques  realitzades  pels 

coordinadors  Antonia  Martínez,  Jaume  Cardell  i  Antoni 

Planas. 

També vull donar les gràcies a la Societat Arqueològica 

Lul·liana i al Consell de Mallorca per la bona predisposició 

que varen tenir, i també com pels mitjans humans i materials 

que ens varen facilitar. 

En  aquelles  jornades,  promocionades  per  la  Secció 

d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, es varen 

arribar a presentar 44 comunicacions signades per un total de 

90  investigadors.  A  més,  tant  a  la  seu  de  la  Societat 

Arqueològica Lul·liana, com a la del Consell de Mallorca, a 

l’edifici  de la  Misericòrdia,  sovint  es va arribar  al  centenar 

d’oients. És per això que crec que hem d’estar molt contents i 

orgullosos d’haver pogut  tirar endavant la publicació de les 

actes d’un esdeveniment com aquell. 

Pens que mai no s’havia aconseguit  reunir un nombre 

tan elevat dels professionals que ens dedicam a l’arqueologia 

de  les  Balears.  Tampoc  mai  s’havien  presentat  treballs  de 

pràcticament tots els principals projectes que estan en marxa. 

Però tampoc no vull oblidar aquelles contribucions de feines 

més  modestes  que  sovint  han  anat  passant  completament 

desapercebudes i oblidades, i de les quals estic convençut que 

també són cabdals per poder conèixer certs detalls del món 

arqueològic que d’una altra manera es podien arribar a perdre 

per sempre. 

També ha estat una satisfacció veure que es publiquen 

treballs  sobre alguns  jaciments  que romanien inèdits  o dels 

quals feia anys que no se sabia res més que el que sortia a la 

premsa. 

Una altra qüestió que ha quedat ben il·lustrada en aquest 

volum són els  fruits  de  les  demandes,  entre  d’altres,  d’una 

gran  part  del  col·lectiu  d’arqueòlegs  que  feien  feina  l’any 

2008 a  Mallorca.  Llavors  es  va  demanar  una  millora en la 

concepció  dels  espais  i  infraestructures  del  Museu  de 

Mallorca. Per tant, ens alegram molt de la important millora 

dels magatzems de dit Museu presentats en aquest tom, una 

reivindicació a la qual no hem deixat de dedicar esforços i per 

la qual hem patit i seguim patint molts mals de cap. 



En aquest sentit, esperem que prest se’ns torni a fer cas i 

no es continuï  demanant malbaratar  diners públics i  privats 

per a siglar els materials arqueològics d’una manera irracional 

i gens pràctica.

En aquest volum es troben treballs centrats en labors o 

investigacions fetes a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa, 

Formentera i Cabrera, o del conjunt d’algunes o de totes elles. 

Dues terceres parts  dels autors són originaris  de les nostres 

illes,  però  volem  destacar  que  una  tercera  part  són 

investigadors de la resta de l’Estat o fins i tot de l’estranger. 

La majoria dels articles estan fets per arqueòlegs, però 

també  n’hi  ha  d’elaborats  per  historiadors,  historiadors  de 

l’art,  epigrafistes,  filòlegs,  antropòlegs,  biòlegs,  geòlegs, 

museòlegs i restauradors. Són per tant un bon exemple de la 

pluridisciplinarietat  que  està  assolint  l’arqueologia,  i  també 

una bona mostra del seu de cada cop més important paper en 

la societat i en el món científic del segle XXI.

Em plau encara més poder presentar aquest volum en els 

moments terribles que el país està vivint. Certament no tinc 

dubtes  sobre  el  fet  que  s’havien  de  practicar  retallades  en 

aquell model de desenvolupament irracional basat en el crèdit 

d’uns doblers que no teníem i que haurem de seguir pagant 

durant  molts  d’anys.  Se’ns  dubte  hi  ha  despeses  molt  més 

prioritàries que allò que es pugui gastar relacionat amb el món 

l’arqueologia. Indubtablement la sanitat, l’educació i el benestar 

social han d’estar al davant d’aquest desemborsament. Però no 

s’hauria de deixar l’arqueologia al darrera de tot, perquè és un 

dels pilars per poder seguir adquirint nous coneixements de la 

nostra  història  que  hauran  de  servir  per  educar  millor  les 

futures  generacions.  A  més,  i  n’estic  ben  convençut, 

l’arqueologia hauria d’arribar a ser el motor per posar en valor 

un  bon  grapat  de  monuments  que  serveixin  com a  reclam 

turístic, i és que en aquest sentit jaciments de primer ordre no 

ens en falten. 

Per  tot  plegat,  crec  que ha estat  un  gran encert  de  la 

Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 

Mallorca  haver  finançat  aquesta  publicació,  una  acció  que 

volem reconèixer i agrair, especialment a la directora insular 

de Cultura i Patrimoni, Catalina Sureda, i al vicepresident de 

Cultura, Patrimoni i Esports, Joan Rotger.

No  voldria  acabar  sense  manifestar  que  em  sembla 

evident que la publicació de les V Jornades d’Arqueologia de 

les Illes Balears es caracteritza per ser un volum molt complet 

que crec que serà una fita a tenir en compte per al món de 

l’arqueologia balear.

Mateu Riera Rullan

President de la Secció d’Arqueologia del 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes 

Balears.



LA CERÀMICA DELS HORITZONS FUNDACIONALS DEL LLOC ITÀLIC 
DE SON ESPASES, PALMA (MALLORCA)

Albert López Mullor
Albert Martín Menéndez

Maria Magdalena Estarellas
Josep Merino, Francisca Torres

Dins aquestes mateixes Jornades es presenta una aporta-
ció sobre el descobriment,  interpretació i excavació del lloc 
itàlic de Son Espases, en la qual s’expliquen les qüestions ti-
pològiques,  funcionals i  interpretatives que fan referència  a 
aquest important jaciment, al qual s’ha documentat l’ocupació 
romana més antiga coneguda fins ara a l’illa de Mallorca. 

En aquesta segona contribució presentem un resum dels 
materials ceràmics més significatius apareguts en el decurs de 
l’excavació dels dos horitzons (A i B) associats a la fundació 
dels edificis descoberts en aquest indret, la qual, segons anirem 
veient tot seguit, cal situar al 120/110 aC. Aquestes conjunts, 
juntament amb el que data l’abandó de l’indret cap al 50 aC, els 
hem presentat recentment de manera extensa en altres publica-
cions més  completes,  a les quals remetem el lector que els 
vulgui conèixer amb detall: López Mullor et al. 2011, Estare-
llas et al. 2013. A continuació, farem un repàs de la ceràmica 
més  significativa  apareguda  en  els  horitzons  de  referència, 
agrupada en les diverses produccions que s’hi han distingit, 
des de la ceràmica envernissada fins a les àmfores. 

Ceràmica de vernís negre

La ceràmica campaniana A dels horitzons A i B constitu-
eix el 67,2% del vernís negre trobat i presenta formes caracte-
rístiques de la seva variant mitjana (190/180-100 aC) es tracta 
de les Lamboglia (Lamb.) 5 (làm. 1.6), 27 c (làm. 1.2), 31 b 
(làm. 4.1) i 33 b (làm. 1.1). Dins la ceràmica de Cales, que re-
presenta  el  31,03  % del  total,  apareixen  els  tipus  Lamb.  5 
(làm. 1.3 i 5), 10 (làm. 4.4) i Montagna Pasquinucci (MP) 127 
(làm. 1.4). A més compten amb una vora de Campaniana B de 
la forma Lamb. 5 (làm. 1.6 i 4.3). Tot això ens situa en un mo-
ment posterior al  c. 130 aC, data de l’aparició de les formes 
calenes de la facies mitjana i de la Campaniana B, i anterior al 

100 aC, quan s’inicia la producció de les formes de la variant 
tardana de la campaniana A. Entre la ceràmica calena, s’ha de 
destacar la presència de la forma MP127 la qual, segons San-
martí  et al. (1996, 58), és relativament abundant a  Pollentia, 
el mateix que a Son Espases, davant la seva presència minori-
tària als jaciments de la costa catalana. Els mateixos autors as-
seguren que també és molt abundant dins la Campaniana A de 
la ciutat del golf d’Alcúdia el bol de la foma 31 b, molt menys 
freqüent, per exemple a Burriac (Cabrera de Mar, Barcelona) i 
àmpliament representat al poblat del Turó de ses Beies (Cal-
vià,  Mallorca), on, a més, hi apareixen les seves imitacions 
ebusitanes (Camps, Vallespir 1998, 164, 203, 255). 

D’altra banda, al dibuix número 2 de la làmina 4 presen-
tem una vora de bol similar a la forma Lamb. 28. Té la pasta 
grisa i restes de vernís negre i es podria tractar d’una imitació 
púnico-ebusitana. Si fos així, se’n coneix un paral·lel de pasta 
ocre i vernís marronós, procedent de Puig des Molins (Eivis-
sa),  datable  del  final  del  segle  II  o  començament  del  I  aC 
(Fernández 1992, 146, n. 309, fig. 78).

Altres ceràmiques fines 

En primer  lloc  cal  esmentar  les  ceràmiques  de  parets 
fines. Els poc exemplars d’aquesta classe que apareixen dins 
el lot estudiat són majoritàriament d’origen itàlic. Cal destacar 
la presència de la forma Mayet Ia (1975, 24) (làm. 4.5), la da-
tació de la qual, considerablement prolongada, s’estén des del 
175 aC fins al començament del període augustal (López Mu-
llor 1989, 94-96), encara que el seu període d’expansió màxi-
ma es pot situar entre el 140-130 i el 50-40 aC.  Les peces lli-
ses i les del tipus Ia, que van aparèixer en el decurs del segon 
quart del segle II aC, són les més antigues dins aquesta forma, 
la qual presenta d’altres decoracions més tardanes. 
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Hem de ressaltar el traçat poc freqüent de l’ornamentació 
de la peça que ens ocupa, la qual no presenta els típics òvuls en-
llaçats sinó un dibuix helicoïdal, cosa que podria ajudar-nos a 
situar-la en un moment en què el motiu característic de la vari-
ant Ia encara no s’havia estandarditzat, és a dir, dins la primera 
època de la seva producció. Al costat d’aquest tipus, apareix el 
II, igualment d’origen itàlic. El seu inici s’ha de situar al primer 
quart del segle II aC, la seva expansió més important entre els 
anys 130 i 70 i les troballes comencen a ser esporàdiques cap al 
50 aC (Ibid., 98-99). A més, s’hi han localitzat alguns fragments 
obrats als tallers ebusitans, probablement de la nostra forma 2, 
produïts des dels darrers decennis del segle II fins ben avançat 
el segle I aC (López Mullor, Estarellas 2002, 231). 

Al costat d’aquests productes, s’ha palesat la presència 
de ceràmica grisa fina ibèrica dins els horitzons A (làm. 1.7-9, 
11) i B (làm. 5.6-7). Aquest material apareix assíduament als 
contexts balears, entre els segles III i I aC (Fernández Miranda 
1976  i  p.e.  Camps,  Vallespir  1998,  207,  Hernández-Gasch, 
Sanmartí 2003, 92).  Probablement,  algun dia les anàlisis de 
pastes  permetran d’esbrinar  la  procedència d’aquests  vasos, 
els quals són sobretot gerretes bicòniques i bols. De moment, 
però, no és possible diferenciar a cop d’ull la ceràmica dita 
emporitana, definida per Almagro Basch (1949, 1952, 1953) i 
estudiada, entre altres, per Aranegui (1975, 1985, 1987), No-
lla,  Casas 1992,  Barberà,  Nolla,  Mata (1993)  i  Nolla  et  al. 
(2010), dels nombrosos productes de la mateixa mena origina-
ris d’altres centres catalans, com el de Darró (Vilanova i la 
Geltrú, Barcelona),  la  tipologia del qual  utilitzem en aquest 
treball (López Mullor, Fierro 2004), o del país valencià.  En 
tots els casos el segle II i bona part del segle I aC constitueixen 
el moment de floruit d’aquestes formes, l’inici de les quals es 
remunta a finals del segle V o el primer quart del IV aC (Rodrí-
guez et al. 2003). 

El material aparegut al jaciment no és gaire significatiu. 
De les gerretes bicòniques (tipus 3400) (làm. 1.7-9 i 4.6) no-
més coneixem fragments de vora i no s’han pogut identificar 
ni les seves parets, llises o decorades, ni els seus peus. Per tant 
no podem comptar amb els criteris cronològics que es poden 
establir a través d’aquests elements. En conseqüència, hem de 
pensar que pertanyen a la segona fase de la producció, la qual 
abraça del 200 al 50 aC, amb formes epigonals que poden ar-

ribar a mitjan segle I de la nostra era. Quant als fragments de 
bols (làm. 1.11 i 4.7), els incipients perfils documentats ens 
inclinen a enquadrar-los dins el nostre tipus 1120 (López Mu-
llor, Fierro 2004, 461-462), el qual es pot datar entre el primer 
quart del segle II i mitjan segle I aC. 

Ceràmica comuna 

Ja dins la ceràmica comuna, però sense deixar les pro-
duccions ibèriques, cal referir-se a la troballa d’un fragment 
de kalathos (làm. 4.8). Aquesta forma es troba en quantitats no 
pas menyspreables a tota la Mediterrània occidental i se sap 
que és originària dels territoris ibèrics llevantins peninsulars, 
des de Catalunya fins al sud-est. García Bellido, que en va es-
tudiar  per primer  cop la seva expansió (1952,  1954,  1957), 
atribuïa  la seva relativament abundant  presència  a  Itàlia  als 
auxilia ibers de les legions romanes, qui se’ls hi haurien em-
portat (1952, 7). Més aviat, però, la seva proliferació s’ha de 
situar dins el marc dels intercanvis marítims, ben estudiats al 
sud de França (Guérin 1986, 1993), un dels punts de destina-
ció dels quals van ser les illes Balears, especialment Mallorca. 
Un bon exemple de la seva presència als jaciments insulars és el 
jaciment del Turó de ses Beies (Calvià), on van aparèixer diver-
ses peces d’aquest tipus en un magnífic estat de conservació, 
datades entre les acaballes del segle del segle III i el primer 
quart del I aC (Camps, Vallespir 1998, 108, 116, 207). També 
se’n troben a l’illot de Na Guardis, Colònia de Sant Jordi (Guer-
rero 1985, 230), datats dins el període 150-130 aC, o al santuari 
de Sa Punta des Patró  (Santa Margalida)  (Hernández-Gasch, 
Sanmartí 2003, 92), de finals del segle II aC.

Dins la ceràmica comuna púnico-ebusitana cal esmentar 
en primer lloc les peces de taula de pasta clara, de vegades 
amb engalba de diversos tons en què predomina el rogenc i el 
marró. És molt freqüent a Mallorca i en general al conjunt de 
les Balears. Es va produir a Eivissa, entre els segles III i I aC, 
a imitació de les principals formes itàliques de vernís negre. 
El seu estudi el va iniciar M. del Amo (1970), seguit de Guer-
rero (1980, 1984, 1985, 1999) i Fernández (1992). Entre mol-
tes altres aportacions, cal destacar-ne una de ben recent, en la 
qual s’estableix el fil conductor de la seva evolució (Ramon 
2012). Un bon exemple de l’extensa difusió d’aquests vasos 
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en el moment inicial del període que ens ocupa es pot veure al 
Turó de ses Beies (Calvià, Mallorca) (Camps, Vallespir 1998, 
164, 203, 220, 255-256). 

El material documentat al jaciment representa el 82,2 % 
de la ceràmica de taula als horitzons A i B, tot i que amb molt 
poques  formes  reconeixibles.  Només  n’hem pogut  dibuixar 
l’exemplar ja descrit més amunt en tractar del vernís negre, si-
milar a la forma 28 (làm. 4.2), i un bol (làm. 2.1) que, tot i no 
assemblar-se gaire a l’original, podria associar-se al 27 ab, en-
cara que la presència de la ranura longitudinal al terç superior 
de la paret el distingeix clarament d’aquesta forma. 

La gerreta aparentment monoansada, que apareix a la là-
mina 5.1 és també d’origen púnic-ebusità però la seva frag-
mentació no dóna per a una classificació segura. Podria pertà-
nyer a la forma EB 13 (Tarradell 1974, Tarradell, Font 1975, 
Rodero 1980, Fernández 1983, 1992, Fernández, Costa 1998), 
l’origen de la qual és molt antic, del començament del segle 
IV, tot i que la producció s’estén fins al segle I avançat. 

Ceràmica de cuina 

Dins aquest apartat cal destacar, en primer lloc, la pre-
sència relativament nombrosa de la ceràmica itàlica. Dins els 
horitzons A i B representa el 62,7 % de la ceràmica culinària, 
al davant, per exemple, de la talaiòtica, que només en consti-
tueix el 34,5 %, o de les olles púniques. Les formes de la cerà-
mica de cuina itàlica tenen un recorregut cronològic relativa-
ment prolongat al llarg dels dos segles anteriors a la nostra 
era. Les més nombroses són les  patinae o cassoles, acompa-
nyades  de  les  corresponents  tapadores  i  d’algunes  olles. 
Aquestes darreres corresponen a les formes Bats 1 a (làm. 2.3 
i 5.4) i 2 b (làm. 5.7). Les  patinae pertanyen als tipus 6, 6d 
(làm. 5.6), 6g (làm. 5.5). Per la seva banda, el tipus 7 a (làm. 
2.2, 5 i 5.8) és el conegut plat-tapadora.

Hem identificat d’altres produccions que, per les seves 
formes,  podrien semblar itàliques, tot i  que llurs pastes són 
més fines, menys dures i no inclouen els desgreixants típics de 
partícules  negres  ni  l’acabat  rugós.  Aquestes  ceràmiques  ja 
van ser trobades als nivells baixrepublicans de  Pollentia i es 
va plantejar la seva producció local o almenys insular (Equip 
d’Excavació de Pollentia 1993, 233). 

Entre les peces púniques de cuina cal destacar les olles 
caracteritzades per posseir un cos més aviat esfèric i separat 
del llavi, que és apte per a l’encaix d’una cobertora, per tenir-
hi una marcada inflexió. En aquest punt s’apliquen les ases a 
la paret del vas (làm. 4.9). Per la seva pasta de color beix, gra-
nulosa i amb desgreixant rogenc, cal considerar-les de produc-
ció cartaginesa (Guerrero 1999, fig. 107.1).  La seva cronolo-
gia es remunta a la primeria del segle IV i, segons Adroher 
(1993, 376, t. 441), perduren fins mitjan segle II, tot i que a 
Carthago Nova s’han trobat a nivells republicans (Pérez Ba-
llester  et  al 1995,  189).  Asensio  (2004,  314-316,  fig.  6.8) 
constata la seva presència als llocs ibèrics catalans a partir del 
200 aC. El nostre exemplar s’hauria de situar en un moment 
ben avançat de la producció. Pel que fa a paral·lels a Mallorca, 
la millor referència la constitueix la seva presència al nivell II 
de Na Guardis datat del 150-130 aC (Guerrero 1984, 38, 67-
68, fig. 26).

Quant a la ceràmica talaiòtica, entre les escasses formes 
aparegudes en els horitzons estudiats, destaquen les anomena-
des  copes  crestades  (làm.  5.2-3)  del  tipus  Pons  VI  (1991). 
Apareixen freqüentment  en contextos  cerimonials,  tals  com 
santuaris i necròpolis, més que no pas als llocs de poblament, 
fins al punt que se les ha arribat a considerar destinades als ri-
tus religiosos. A Son Espases aquest ús, però, sembla fora de 
lloc. Es daten entre finals del segle III i un moment indetermi-
nat del I aC, tot i que n’hi ha precedents que es remunten al 
segle V (Camps et al. 1969, Palomar 2009). És significativa la 
seva aparició al santuari de Sa Punta des Patró (Santa Margali-
da, Mallorca), en un context de finals del segle II (Hernández 
Gasch, Sanmartí 2003, 94-95), pràcticament coetani del nos-
tre. La resta del material dibuixat correspon a olles i vasos de 
perfil troncocònic (làm. 1.10 i 2.4).

Àmfores itàliques

En general, les àmfores tenen una importància essencial 
dins el conjunt ja que aquesta categoria representa el 75,7 % 
de les peces trobades. Són de procedències diverses però les 
de la península itàlica predominen, acompanyades en menor 
quantitat per les d’origen púnic, bàsicament les fabricades a 
l’illa d’Eivissa. Totes les peces presenten un alt grau de frag-
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mentació i de desgast. Les importacions d’aquestes àmfores, 
majoritàriament  vinateres,  van ser  abundants a  l’època,  tant 
als establiments de la península Ibèrica com a les illes Balears. 
A Son Espases aquest fet es presenta com a evident, ja que es 
tracta  d’un  assentament  de  caràcter  militar  immediatament 
posterior a la conquesta de Mallorca. En conseqüència, el ma-
terial  respon a una intensificació dels flux comercials cap a 
l’illa. Un consum similar ha estat documentat, en un moment 
una mica anterior, al campament de Peña Redonda, durant el 
setge de Numantia (Sanmartí 1985 b), i a Olisipo, Lisboa (Pi-
menta 2003, 2005).

La seva presència puja al 76,5% del total de les àmfores. 
La forma més abundant és la Dr. 1A de la costa tirrènnica, de 
la qual posseïm una bona quantitat de vores representatives. 
També s’ha de tenir en compte un lot d’àmfores de la costa 
adriàtica que encabim en la seva tipologia particular, tot i que 
les vores, sense la resta del perfil, poden semblar similars a les 
Dr.  1A.  A més,  s’hi  ha  d’assenyalar  la  presència  d’alguns 
exemplars classificables com a  grecoitàlics i també el fet que 
no ha estat identificada cap Dr. 1C, tot i que s’ha de ser pru-
dent amb aquesta dada, atesa la dificultat de la seva classifica-
ció només a través de la vora.

Diversos  investigadors  s’han  fet  ressò  dels  problemes 
que planteja l’enquadrament de les àmfores itàliques dins la 
subdivisió tradicional entre Dr. 1A, 1B i 1C, establerta suc-
cesivament per N. Lamboglia i F. Benoît. A. Tchernia (1986, 
312-320), per la seva banda, va proposar d’estendre la deno-
minació Dr. 1A a totes les àmfores que no encaixessin als ti-
pus 1B i 1C. La separació entre grecoitàliques tardanes i Dr. 
1A o Lamb. 2,  de vegades, tampoc no resulta fàcil (Panella 
2010, 77). En conseqüència, la majoria de les temptatives pel 
resoldre el problema han consistit a separar de les àmfores Dr. 
1A aquelles menys típiques que poden apropar-se tipològica-
ment a d’altres tipus més recents o més antics. D’aquesta ma-
nera,  en certes publicacions aquests envasos es classifiquen 
simplement com a Dr. 1 itàlics (Pimenta 2005, 50-51). 

Pel que fa a la tipologia, dins el nostre conjunt hem clas-
sificat 18 vores com a Dr. 1A. La majoria tenen perfils que 
s’adiuen amb la datació que hem proposat per al context (làm. 
2.6, làm. 3.1-3 i 6-7 i làm. 6.3-4), algunes són més altes que la 
mitjana (làm. 3.4-5), una sembla arcaïtzant (làm. 2.7) i també 

n’hi ha que podrien passar per grecoitàliques tardanes (làm. 
6.1-2 i 5-6). A més, hi apareixen dos exemplars de la forma 
Apani I/ Giancola 2A, procedents de l’Adriàtic. 

Quant a les pastes, predominen les de la costa tirrènnica, 
tot i que en algun cas és difícil de precisar-ne la regió d’origen 
ja que són molt variades. En primer lloc, tenim les de la regió 
vesuviana o del sector de Pompeia/ Sorrent (làm. 3.3 i 3.7), 
que han estat anomenades DB (Nolla 1978, 201-231) o L.Eu-
machi (Hesnard  et al. 1989, 21-65). Són molt habituals a la 
costa ibèrica i a les Balears i s’identifiquen amb certa facilitat. 
En segon lloc, hi ha les menys típiques, algunes de les quals 
les hem diferenciat tant a Son Espases com a Ilturo (Cabrera 
de Mar). Es tracta de la pasta 1, que posseeixen els  exemplars 
5 i 6 de la làmina 6, de color clar, amb desgreixant abundant i 
fi, de color especialment negre i gris, però també blanc i bri-
llant,  acompanyat  d’alguns  grans  vermellosos.  A més de la 
pasta 6, de color beix, amb abundants inclusions vermelloses 
d’aspecte argilós i alguns punts blancs i brillants (Martín Me-
néndez 2004, 418-419). Aquesta darrera s’hauria d’atribuir al 
Picenum (Cipriano, Carré 1989, 85-88), de la primera, per ara, 
en desconeixem l’origen concret.

Des del punt de vista cronològic, tenim algunes vores de 
Dr. 1A poc allunyades de les grecoitàliques tardanes. És un ma-
terial més recent que el dels campaments del setge de Numantia 
en 134-133 aC (Sanmartí 1985 b) i més antic que el dels nivells 
d’abandonament d’Ilturo (primer quart del segle I aC), on les 
Dr.1C i les àmfores per a oli de la costa adriàtica són molt abun-
dants, com passa també al Cabezo de Alcalá  d’Azaila. A Valen-
tia, les Dr. 1A i 1B, són presents en els nivells de destrucció de 
la ciutat al 75 aC (Ribera 2006, 80). 

Àmfores púniques

La majoria ve d’Eivissa. El tipus predominant a Son Es-
pases és el PE 17/T-8132 (làm. 6.8). Altres són més semblants 
al PE 18/ T-8133 (làm. 3.9) i també s’hi han trobat, com a ma-
terial residual, els PE 14/ T-8111 i PE 16/ T-8131. La forquilla 
cronològica del PE 17 abraça des del 200/190 fins al 120 aC i 
la de la PE 18 del 120/100 al 50/75 (Ramón 1995, 223-225). 
Aquestes dues formes són coherents amb la datació atribuïda 
al context. D’altra banda, el ventall cronològic del tipus PE 
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24, d’entre 190/175 i un moment imprecís del segle II aC (Ra-
món 1991, 118-119), potser s’hauria de revisar a la llum de les 
dades  aportades  per  diversos  jaciments  insulars,  com  per 
exemple el Turó de Ses Beies (Camps, Vallespir 1998).

Fora de les àmfores ebusitanes, la resta d’importacions 
púniques són minoritàries. Hi trobem algunes tripolitanes anti-
gues, habituals en contexts de la fi del segle II aC i més tar-
dans, com ara els d’Olisipo (Lisboa), datat a partir del 138 aC 
(Pimenta 2006, 222, 225-226),  Ilturo, dels primers decennis 
del segle I aC o potser abans, i Tarraco, de la primera meitat 
del segle I aC (Díaz, Otiña 2002,  180-182). A Valentia (Pas-
cual, Ribera 2002) apareixen des de la fundació i s’hi continu-
en trobant al segle I aC. També són presents al derelicte Ca-
marat 2, Saint-Tropez (Liou, Pomey 1985, 567, 569), datat en-
tre el 75 i el 25 aC. Quant al seu lloc de producció, a més de la 
regió epònima, s’ha proposat la costa sud de Tunis (Pascual, 
Ribera 2002,  305, 311) i Sicília (Wilson 1999, 534; Bonifay 
2004,  101).  D’altra banda, s’ha d’esmentar  la troballa  d’al-
guns fragments d’àmfora T-9111, anomenada CCNN dins el 
material  procedents  del  campaments  numantins  (Sanmartí 
1985 a, 131-141) i  E2 a Cadis,  seguint la classificació d’A. 
Muñoz Vicente (García Vargas 1998, 63-65). Aquests conteni-
dors apareixen a la fi del segle III aC i són típics de la segona 
meitat del segle següent (Ramón 1995, 227). Van ser produïts 
en diversos llocs de l’àrea gaditana des del principi del segle 
II aC fins mitjan segle I aC (Montero  et al. 2004, 417-421; 
Carretero 2004). Aquest darrer autor afirma que hi ha una pro-
ducció  al  nord-est  peninsular,  a  partir  de  les  diferencies  de 
pastes, com la que es palesa a l’àmfora del derelicte d’Illa Pe-
drosa  (l’Estartit)  que  no  seria  gaditana  (ibid.,  435-436). 
Aquesta proposta no ha estat acceptada per J. Ramón (2008, 
72), qui manté que, llevat d’uns rars exemplars produïts a Ei-
vissa  (Id. 1995, 227), la resta ha de ser atribuïda a l’estret de 
Gibraltar. Per la nostra banda, afegim que la seva aparició a 
Catalunya és sempre discreta.

Per concloure, s’ha d’esmentar una àmfora púnica Mañà 
C2 / T-7430 (làm. 6.7). Aquesta família amforal ja és present a 
la taula d’H. Dressel amb el núm. 18 i apareix també a la tipo-
logia de P. Cintas amb els núms. 312-313. J.M. Mañà la va de-
finir com la seva forma “C” amb les variants 1 i 2. R. Pascual 
(1974) la va reclassificar en els subtipus C2a i C2b, segons 

que els  seu origen fos cartaginès o de l’estret  de Gibraltar. 
Guerrero (1986, 170-175) hi va afegir un tercer subtipus, el 
C2c, de datació posterior. La producció principal de la Mañà 
C2 cartaginesa se situa a la  Mauretania occidental:  Kouass, 
Banasa, Volubilis et Sala, i també Lixus, on és present a la pri-
mera meitat  del  II  aC amb predominança sobre altres tipus 
amforals,  entre  150 i 50 aC (Aranegui  et  al. 2004;  Ramón 
2008, 77). A més, és originària de diversos tallers de la pro-
víncia de Cadis (García Vargas 1998, 67; Lagóstena, Bernal 
2004). Les T-7431 o C2a cartagineses estaven en ple ús en el 
moment d’abandó de Na Guardis (Colònia Sant Jordi), el 130-
120 aC (Guerrero 1986, 164-170), i són molt freqüents als ni-
vells anteriors a la destrucció de Cartago (Lancel 1982). En 
canvi, les C2b o T-7433 són corrents a Olisipo i a la resta de 
Portugal (Pimenta 2006,  228). 

Per concloure podem dir que les àmfores resulten per-
fectament coherents amb la resta de material ceràmic del con-
junt. Hi trobem una bona quantitat de Dr. 1A itàliques poste-
riors al 130 aC. Hi manca la Dr. 1C, freqüent a la fi del segle 
II aC i el primer quart del I aC. Els contenidors púnics, al seu 
torn, es poden situar a la fi del segle II aC, a través de la llarga 
durada del tipus PE-17/ T-8132 i l’inici de la fase de produc-
ció més precisa del tipus PE-18/ T-8133. Aquestes dades, jun-
tament  amb les  proporcionades  pel  vernís  negre,  les  parets 
fines i la ceràmica comuna itàlica, ens inclinen a atribuir al 
conjunt ceràmica presentat en aquest breu treball un arc cro-
nològic situable entre la instal·lació definitiva de les tropes ro-
manes a Mallorca, en 121 aC, i una data anterior a la genera-
lització de les àmfores Dr. 1C i PE-18, la qual no es produeix 
abans de la transició entre el segle II i l’I aC.
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