






presentació

Els  dies  26,  27 i  28 de setembre de  2014  la  Sala  de 

Cultura de Formentera va acollir un acte de primer ordre en el 

camp  de  la  recerca  arqueològica  a  la  nostra  comunitat 

autònoma: les VI Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. 

Aquest  congrés  bianual,  organitzat  per  la  Secció 

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

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, arribava 

així,  per  primera  vegada  des  del  seu  inici  l’any  2006,  a 

Formentera.

De  les  cinquanta-set  comunicacions  previstes  en  el 

programa,  quatre  derivaven  directament  d'intervencions 

portades a terme a Formentera. En aquesta illa, l’aprovació de 

la  revisió  de  les  Normes  subsidiàries  i  del  Catàleg  del 

patrimoni cultural, el 30 de setembre de 2010, va suposar un 

abans i un després en la documentació i l’estudi del territori 

des del punt de vista del patrimoni arqueològic, amb l’adopció 

d’un protocol per a la realització d’intervencions preventives 

davant qualsevol indici de resta arqueològica, tant en sòl urbà 

com, sobretot, en sòl rústic. A més a més, també s’han de tenir 

en compte els tres projectes de recerca arqueològica –tramitats 

com a intervencions programades– que s’han autoritzat des de 

2012  i  que  avui  per  avui  encara  es  troben  en 

desenvolupament, dos d’ells centrats en la prehistòria i un en 

l’època romana.

La  Llei  12/1998,  de  21  de  desembre,  del  patrimoni 

històric de les Illes Balears, incideix no només en la protecció 

i en la conservació del patrimoni cultural, sinó també, en la 

investigació  i  en  la  difusió.  Certament,  la  recerca  i  la 

transmissió del coneixement són dos esglaons indispensables 

per poder posar en valor el patrimoni històric, sense els quals 

la protecció i la conservació no tendrien cap sentit. Per aquest 

motiu, quan la Secció d’Arqueologia del Col·legi va plantejar 

al Consell Insular de Formentera la proposta de realitzar-hi les 

VI  Jornades,  des  d’aquesta  administració  no  només  es  va 

valorar  com  una  opció,  sinó  gairebé  com  una  obligació, 

entenent que es contribuiria a organitzar un fòrum científic de 

notable rellevància, encaminat a difondre els resultats de les 

darreres recerques en arqueologia desenvolupades arreu dels 

territoris que conformen les Illes Balears.

La publicació de les comunicacions presentades durant 

les VI Jornades, recollides per escrit  en aquest volum en el 

qual  també col·labora econòmicament  el  Consell  Insular  de 

Formentera,  constitueixen  una  altra  via  per  contribuir  a  la 

difusió del coneixement científic del patrimoni arqueològic de 

les  nostres  illes  i,  en  definitiva,  a  aproximar-lo  més  a  la 

ciutadania perquè pugui apreciar el seu valor com a testimoni 

del nostre passat.

Àrea de Cultura i Patrimoni 

del Consell Insular de Formentera



pròleg

És tot un plaer poder presentar aquesta publicació com un 

recull dels articles presentats a les VI Jornades d'Arqueologia 

de les Illes Balears duites a terme a l'illa de Formentera durant 

els dies 27, 28 i 29 de setembre de l’any 2014, fruit de la reunió 

d'un  nombrós  i  actiu  conjunt  de  professionals  del  món  de 

l'arqueologia vinguts de totes les Illes Balears, de diversos punts 

de la península i també de diferents Universitats d'Europa.

La Secció d'Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats  en  Filosofia  i  Lletres  i  en  Ciències  de  les  Illes 

Balears, qui té la responsabilitat i el plaer d'organitzar aquestes 

jornades d'arqueologia autonòmiques amb caràcter biennal, ha 

contat aquest any amb el recolzament econòmic i una magnífica 

predisposició en tots els aspectes del Consell de Formentera, a 

qui  volem  donar  les  gràcies  per  l'ajuda  prestada,  la  seva 

col·laboració i, sobretot, per obrir les portes de la seva illa a un 

projecte  com aquest,  que  intenta  consolidar  les  bases  per  a 

posar en comú la tasca arqueològica i la difusió en favor d'una 

creixent  i  acurada  professionalització  de  l'arqueologia. 

Formentera ens ha envoltat com a un marc idoni per exposar els 

estudis més adients i actuals de l'arqueologia de les nostres illes 

que conformen l’arxipèlag Balear.

La  present  publicació  ha  estat  possible  gràcies  a  la 

voluntat, entusiasme i esforç d'un conjunt de persones que han 

oferit amb il·lusió el seu temps i tots els recursos disponibles al 

seu abast. Les jornades i la publicació de les seves actes s'han 

materialitzat  baix  la  coordinació  de  les  sotasignants  en 

representació de la Secció d'Arqueologia i de Jaume Escandell, 

en  representació  de  l'Àrea  de  Patrimoni  del  Consell  de 

Formentera. Però si des de les primeres Jornades realitzades a 

Manacor  (Mallorca)  l'any  2006  impulsades  per  l'arqueòloga 

municipal Magdalena Salas,  hem arribat fins el dia d'avui ha 

estat  també  gràcies  a  l'empenta  donada  per  tots  els  seus 

assistents i, en especial, als seus participants qui ofereixen els 

resultats de les seves investigacions per tal de fomentar la molt 

necessària tasca de difusió del nostre patrimoni arqueològic. A 

aquelles primeres jornades que semblen quedar llunyanes es va 

iniciar un aventura amb 12 comunicacions,  a les II  Jornades 

diutes a terme a Felanitx es va augmentar la participació fins a 

16 comunicacions, seguides per les III Jornades realitzades a 

Maó on es varen presentar 23, a les IV Jornades celebrades a 

Eivissa  el  nombre  de  comunicacions  va  arribar  fins  a  36  i 

finalment a les V Jornades celebrades a Palma el 2010 es varen 

presentar 44 comunicacions amb un èxit  de participació mai 

vist a les anteriors que arribava fins als 90 autors. L'augment 

paulatí  i  consecutiu  de  participació  d'unes  jornades  a  les 

següents és un clar èxit que ens ha conduit fins a les presents.

Actualment hem contat amb la participació de 99 autors 

que varen presentar 55 comunicacions a Formentera, d'entre les 

quals s'han presentat per a formar part de la publicació de les 

Actes un total de 45 articles que engloben des de la prehistòria 

fins  als  nostres  dies  amb  temàtiques  que  inclouen  projectes 

d’excavacions  programades,  intervencions  d’urgència,  estudis 

metodològics,  restauració  i  projectes  de  difusió.  A tots  ells, 

gràcies per la feina i dedicació demostrada, i gràcies també als 

coordinadors predecessors per  donar  les primeres passes que 

obrien el camí que avui  podem continuar desitjant que sigui 

llarg a fi de poder fomentar l’interès per l’arqueologia, lluitar 

per una professió digna i de qualitat i potenciar el respecte pel 

patrimoni arqueològic que ens envolta com a llegat històric i 

cultural dels nostres antecessors.

Antonia Martínez Ortega i Glenda Graziani Echávarri
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TROBALLA DE MINERAL D’ARSÈNIC AL JACIMENT INDÍGENA DEL “TURÓ DE LES ABELLES” 
(SANTA PONÇA, CALVIÀ, MALLORCA)

 Joan Camps i Coll (+)
Antoni Vallespir i Bonet

 El poblat del Puig de Na Morisca es el centre o nucli 
principal d’una sèrie de jaciments disseminats en un radi de 
quasi  un  kilòmetre  i  mig  i  que  defineix  el  que  avui  s’ha 
identificat com a Parc Arqueològic de Es Puig de Na Morisca 
i és precisament prop d’aquest Parc i a una distancia d’uns set-
cents metres del poblat principal on es troba el Turó de les 
Abelles, que com diu el seu nom, és un petit turó de superfície 
quasi plana que s’aixeca uns sis metres sobre una plana que 
seria probablement, al seu temps, una albufera o entrada de 
mar  terra  endins  de  tal  manera  que,  molt  probablement,  el 
Turó seria accessible pel mar i des d’allà es podria anar als 
poblats o establiments indígenes propers, com a conseqüència 
sobre aquest  turó s’hi  assentà un establiment indígena molt 
orientat cap al comerç primer púnic,  cal recordar la relativa 
proximitat de l’Illa d’Eivissa, i després, cap el comerç romà, 
tot en un interval que es pot establir, com inici, entre el final 
del segle III o principis de II a.C. per ser abandonat dins la 
primera meitat del segle I a.C.

El  Turó  de  les  Abelles  va  ser  excavat  per  l’equip  de 
Museu  de  Mallorca,  entre  els  anys  1968  i  1978,  foren 
responsables  de  l’excavació  Joan  Camps  Coll  i  Antoni 
Vallespir Bonet, tot supervisat per Guillem Rosselló-Bordoy, 
director  del  Museu  de  Mallorca,  on  es  dipositaren  les 
troballes. L’excavació va demostrar que la comunitat indígena 
del Turó assolí cert grau d’especialització i organització, no 
sembla que el Turó fos un simple lloc d’habitatge sinó que 
s’hi  desenvoluparen  en  estàncies  distintes  activitats  ben 
diferenciades com pot ser la molta de cereals, probablement el 
tèxtil, l’elaboració de pa i la seva cocció i la recuperació de 
ferralla de plom. Durant l’excavació el Turó es va dividir en 
vint-i-set  àrees  que  es  denominaren  sectors,  una  primera 
Memòria, publicada en 1998 (Camps; Vallespir, 1998), recull 
els nou primers sectors i està en curs de redacció la segona 
Memòria,   la  qual comprendrà, molt probablement i  segons 
l’extensió  dels  textos,  des  del  Sector  10  al  15,  són  menys 

sectors que la primera Memòria, atès que l’identificat com a 
Sector 11 és de considerable extensió i volum de troballes.

Agraïm al personal del Museu de Mallorca les facilitats i 
ajuda que ens han donat per continuar amb la tasca de redactar 
aquesta  segona  Memòria  i  siglar,  fotografiar  i  analitzar  el 
materials procedents del Turó.

Ha  estat  durant  la  revisió  dels  materials  que  s’ha 
considerat la necessitat de procedir a l’anàlisi  d’uns terrossos 
de color vermelló, trobats dos d’ells al Sector 11 i un altre al 
Sector 14, aquests terrossos es coneixien i estaven registrats 
des  del  primer  moment,  però  s’interpretaren  com a  mini  o 
algun compost de plom, vist que al Turó es manipulà aquest 
metall. Per mediació del doctor Manel Calvo Trías, profesor 
titular de l’UIB de l’Àrea de Prehistòria, ha fet les anàlisi el 
doctor  Ferran Hierro Riu,  tècnic  superior  de Laboratori del 
Serveis Cientifico-tècnics  de l’UIB i des d’aquí els hi agraïm 
moltíssim  l’ajuda i col·laboració que ens han donat.

La identificació de les mostres analitzades és la següent i 
d’acord  amb  els  inventaris  seguits  per  a  la  redacció  de  la 
propera Memòria, així la identificació de la mostra 14/25 es 
pot considerar com a definitiva, però les dues primeres tenen 
la  numeració  en curs de revisió  i  per això van seguides de 
l’abreviatura REV (Figures 1 i 2).

11/481REV. Terròs d’uns dos centímetres de llargària. 
Sector 11. Nivell III. Quadrícula (XVIII, 4).
11/766REV.  Es  tracta  d’una  grapada  de  terra  del 
jaciment  on  s’observen  nombrosos  grums  de  pocs 
mil·límetres  de  color  vermelló,  aquesta  va  ser  la 
primera troballa d’aquest  material  i  s’ha analitzat un 
grum tret  a  l’atzar.  Sector  11.  Nivell  II.  Quadrícula 
(XVII, 11).
14/25. Terròs d’un centímetre  de llargària. Número de 
registre  del  Museu  de  Mallorca:  CE  08/09/0423. 
Sector 14. Quadrícula (XXIII, 14).
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El Sector 14 sols contenia materials del moment d’aban-
donament del Turó així com el Nivell II del Sector 11, mentre 
que el Nivell III del mateix sector pot contenir materials ante-
riors, però l’opinió que avui es pot oferir és que totes aquestes 
troballes corresponen al moment d’abandonament del Turó.

L’anàlisi s’ha fet per microscòpia electrònica i les carac-
terístiques de l’equip i del assaig són les següents:

• Microscopi  de  scannig  (SEM)  Hitachi  S-3400N 
(SEM de pressió variable).

• Observacions fetes a buit reduït de 20 Pa i 15 kV de 
potencial d’acceleració.

• Microanàlisi EDS marca Bruker, 4010 XFlash detec-
tor.

• Àrea d’observació i anàlisi de 0,5 a 1 mm. quadrats. 

Els resultats en % han estat els següents:

11/481REV 11/766REV  14/25

Arsènic 44,49 41,56 54,92

 Sofre     18,83 15,02 25,43

A la figura 3 es presenten els llistats sortits de l’impres-
sora del microscopi electrònic. D’acord amb aquesta anàlisi es 
tracta d’un sulfur d’arsènic i la proporció en la qual es troben 
entre sí els elements principals, arsènic i sofre, que és aproxi-
madament el 70 % del primer i 30 % del segon, es correspon 
amb el mineral d’arsènic conegut com a rejalgar.

El  rejalgar és un mineral de color vermelló, lluent i de 
trencada concoidea, que es retxa amb l’ungla, el color de la 
traça es vermell-taronja, transparent i  translúcid. La majoria 
de les vegades es presenta en forma massiva amb aspecte te-
rrós,  rarament en cristalls  de prisma curt  i  estriats  vertical-
ment. 

El  rejalgar  es pot distingir pel color vermell-groguenc, 
lluentor resinosa i associat casi sempre amb l’orpiment, un al-
tre sulfur d’arsènic. Apareix a vetes de plom, or i plata, asso-
ciat amb l’orpiment. Es troba com a mineral secundari amb 
l’orpiment groc, a venes hidrotermals, a dipòsits d’aigües ter-
mals i com a producte de sublimació volcànica, un origen vol-
cànic l’apropa a Itàlia, concretament, i com es veurà més en-
davant, a Pozzuoli, prop de Nàpols. Actualment  a Europa la 
majoria procedeix de Macedònia, Romania i Suïssa, però tam-
bé es troba a Duranus, França, prop de la frontera amb Itàlia. 

A Espanya la majoria es troba a Mieres, Pola de Mieres i 
Ribadesella, a Astúries, juntament amb l’orpiment i també es 
coneixen formacions estalactítiques a Almadén, Ciutat Real. 
Actualment el rejalgar és mena d’arsènic,  s’utilitza com a in-
secticida i antiparasitari vessat a l’aigua de bany de ramats, 
també per millorar aliatges i com a pigment;  l’orpiment s’em-
pra a les adoberies per llevar el pèl a les pells  i entre  pobles 
primitius mesclat amb calç com a depilatori,  com és la pasta 
depilatòria turca anomenada rusma.

Com a mineral d’arsènic és molt tòxic, al mateix nivell 
de toxicitat que el plom i el mercuri, actua sobre l’organisme 
provocant una forta variació de la concentració de sodi i po-
tassi que pot provocar la mort.

El  sulfur d’arsènic conegut  com a  rejalgar pareix que 
era el pigment conegut com a “sandàraca” a l’Antiguitat  i les 
mines més anomenades eren a l’Àsia menor i a l’illa de Topa-
zus (Forbes, T. III, 1965, p. 214 i 222). 
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Un text d’Estrabó, 64 a.C. – 19 d.C., cita una mina pro-
bablement de certa importància i ja assenyala la toxicitat d’a-
quest  producte  quan  diu  “La  muntanya  Sandaracurgio  està 
buida  a  causa  de  l’explotació  minera,  puix  els  treballadors 
l’han foradada amb galeries  subterrànies.  Els  publicani que 
s’encarregaren de la seva explotació empren com a miners  a 
persones que havien estat venudes  com a esclaus pels seus 
crims, puix diuen que a l’esforç del seu treball s’afegeix  que 
l’aire de les mines és mortal i irrespirable a causa de la inso-
portable pudor del mineral, pel que les persones estan destina-
des a morir aviat. I a més passa moltes vegades que la mina ha 
de ser abandonada per falta de rendibilitat, puix malgrat siguin 
més  de  dos-cents  els  treballadors,  constantment  s’esgota  el 
nombre a causa de les malalties i les morts” (Estrabó, Geogra-
fia, XII, Cap. 3, 40).

La “sandàraca” probablement va ser el primer i pràctica-
ment l’únic  pigment de color   ataronjat  que es coneixia  en 
aquells temps, però també era, malgrat la seva toxicitat, ingre-
dient a nombroses preparacions medicinals, a la majoria per a 
ús tòpic o dermatològic  a més d’aplicacions fitosanitàries i 
les referències que ens donen els escriptors clàssics consultats 
són molt coincidents i es resumeixen  a continuació.

Als Tractats Hipocráticos, escrits cap el segles V o IV 
a.C., la “sandàraca” figura a nombroses preparacions relacio-
nades  amb tractaments  ginecològics  (Tratados  Hipocràticos, 
Enfermedades de la mujeres, I, 78, 94 i 100 ; II, 200, 203 i 
206); el botànic grec Teofrast que visqué entre els anys 371 a 
287 a.C. sols assenyala les seves aplicacions com a pigment, 
però ja adverteix de la seva toxicitat (Theophrastus, de Lapidi-
bus, 50, 51); el romà  Plini el Vell que va viure entre els anys 
23 a 79 d.C., ja l’assenyala com a producte fitosanitari i medi-
cament (Plini, Història natural, llibre XVII, 47 ; llibre XXV, 
22 ; llibre XXVIII, 62), sobretot com a ús tòpic i per a les vies 
respiratòries pres en bavarades, (Plini, Història Natural, llibre 
XXXIV, 177) i pràcticament  el darrer mateix diu Dioscòrides, 
metge grec que serví l’exercit romà i que va viure entre els 
anys 40 a 90 a.C. (Dioscòrides, V, 105).

S’ha trobat  rejalgar al derelicte  de Planier 3,  datat  un 
poc abans de la meitat del segle I a.C., que com es pot veure 
podria coincidir amb els darrers anys del Turó, allà es trobaren 
una quinzena de pedres vermelles, friables, que s’han identifi-

cat com a tal i que es trobaren al mateix punt del casc del vai-
xell que a més de petites quantitats de blau egipci (silicat de 
coure  blau) i de litargiri (òxid de plom vermell),  que fa supo-
sar  que aquest  vaixell  portava  i  tal  vegada comercialitzava, 
una petita càrrega de pigments, l’excavador d’aquest derelicte, 
André Tchernia,  diu  que a Pozzuoli hi havia una factoria  que 
produïa blau egipci, que era propietat d’un tal Vestorius, que 
altres pigments eren fabricats també allà i opina que la “san-
dàraca” de Planier 3 procediria de les solfatares de Pouzzoli, 
(Tchernia, 1969 pp. 300 a 303 i 307).

No és aquest l’únic cas de trobar-se pigments a vaixells 
enfonsats, al derelicte de la Madrague de Giens, datat cap els 
anys 75-60 a.C., s’hi trobaren una seixantena de nòduls petits 
de blau egipci els quals es suposa que serien per fer retocs a la 
pintura del casc (Liou, Pomey, 1985, p. 564) i al  derelicte de 
la Tradelière, datat cap a finals del segle I a.C., s’hi trobà una 
àmfora plena de cerusa, (carbonat de plom blanc), (Carrazé, 
1976,  p.  72)  i  sembla  que  no  són els  únics  (Liou;  Pomey, 
1985, nota 54). Hi ha referències a l’antiguitat sobre l’ús de 
pigments rojos a més de la utilitat que podrien tenir avui, així 
és coneguda la preferència dels pobles semites pel color ver-
mell. Era un ritus funerari en el Nord d’Àfrica el dipositar pe-
tits terrossos d’argiles ferruginoses, o sigui ocres o roges, o de 
cinabri, que és sulfur de mercuri  de color vermelló,  sobre la 
cara dels morts en la creença d’associar el color vermell del 
pigment a la sang. Aquest ritus, considerat per alguns investi-
gadors més propi dels indígenes africans que dels púnics, per-
dura al Nord d’Àfrica des de la protohistòria fins a la fi de l’è-
poca púnica i és més freqüent, segons aquests investigadors i 
pel seu origen indígena, en el medi rural i a necròpolis allu-
nyades de Cartago, com són Tipasa i Djidjelli, que a la metrò-
poli,   tot  i  que  aquí  també hi  sigui  present  (Lancel,  1979, 
pp.256 i 257 esp. nota 53). A l’Eivissa cartaginesa s’ha consta-
tat eventualment aquesta pràctica  atès que s’ha trobat  pols 
vermella dins hipogeus  que tant podria ser cinabri com ocre 
roig  (Tarradell; Font, 1975, p.189-190), o tal vegada un altre 
pigment, fins i tot al Museu de la necròpoli del Puig de Mo-
lins, a Eivissa, es mostren el que semblen  copinyes  plenes 
d’un producte vermelló que suggerim que caldria analitzar a 
més de qualsevol altra mostra d’aquestes característiques que 
es conservi al Museu.  
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L’historiador  grec  Herodot  ens  dona referències  d’una 
pràctica a tenir en compte, així diu que entre alguns pobles 
d’Àfrica del Nord era costum pintar-se el cos de color verme-
lló, així dels maxies diu que “es pinten el cos de vermelló” i 
dels gizantes “es poleixen el cos de vermelló” i més concreta-
ment diu que els etíops “al anar a combatre es cobreixen de 
guix la  meitat  del  cos i  l’altre  meitat  d’almagre” (Herodot, 
Història, Llibre IV, 191 i 194 i Llibre VII, 69). A l’actualitat 
alguns tuaregs encara es pinten la cara, els homes de blau i les 
dones amb tonalitats grogues.

No coneixem referències bibliogràfiques sobre la troba-
lla de sulfurs d’arsènic a jaciments  de les Balears, la troballa 
de Veny a la cova d’enterrament de Son Maimó de  una sus-
tancia brillante que posiblemente  era resina derretida  i que 
impregnava alguns teixits podria ser un indici (Veny, 1977, p. 
145). És molt probable que els terrossos d’aquest mineral  per 
les reduïdes mides i fàcils d’esmicolar, hagin passat desaper-
cebuts i aquí cal fer una crida, a la vista de tot l’exposat, per 
tenir cura en futures excavacions, tant a llocs d’habitació com 
d’enterrament siguin indígenes  o amb influència  forana,  ja 
que molt probablement l’ús d’aquest mineral no hagi estat ex-
clusiu del Turó.

En aquest cas concret és molt probable que sigui fruit 
del comerç romà, llevat de que  no es trobin minerals d’arsè-
nic a l´Eivissa cartaginesa i no es pot descartar una procedèn-
cia de la Mediterrània oriental atès que la presència d’àmfores 
gregues al  Turó és significativa (Camps;  Vallespir,  1998,  p. 
233), i no és possible esbrinar quina seria la seva utilitat, en 
principi vistes com de reduïdes són les mostres trobades, cal 
pensar en un ús molt  minoritari,  tal  vegada com a medica-
ment, cosmètic o decoratiu i  tampoc sabem si un ús indiscri-
minat d’aquest producte hagués pogut tenir, a causa de la seva 
toxicitat, un efecte funest entre els habitants del Turó.

BIBLIOGRAFIA. 

CAMPS i COLL, J., VALLESPIR i BONET, A. 1998: 
Excavacions a Santa Ponça. Calvià.Mallorca. El Turó de les 
Abelles.1ª Part: Introducció. Els Sectors de l’1 al 9. Palma.

CARRAZÉ, F. 1976: ”De l’importance des objects iso-
lés  dans  la  recherche  archéologique  sous-marine”.  Cahiers 

d’Archéologie subacuatique. N. V, Paris, pp. 63 a 74.
DIOSCÓRIDES. 2006: Sobre los remedios medicinales.  

Manuscrito de Salamanca. Segons traducció d’Antonio López 
Eire i Francisco Cortés Gabarda. Salamanca. [http://dioscori-
des.eusal.es/] [Consulta desembre 2014].

ESTRABÓN. 2003:  Geografia.  Segons  traducció  de 
María Paz de Hoz García-Bellido. Madrid.

 FORBES, R. J.1964 a 1972: Studies in ancient techno-
logy.Toms I a IX. Leiden.

HERODOTO. 1979 i 1985:  Historia.  Segons traducció 
de Carlos Schrader. Madrid.

LANCEL,  S.1979:  “Byrsa  I.  Mission  Archéologique 
Française  à  Carhage”.  Collection  de  l’École  Française  de  
Rome, 41.

LIOU, B ; POMEY, P. 1985:  ”Recherches archéologiques 
sousmarines”. Gallia, T. 43, fas 2, París, pp. 547-576.

PLINY THE ELDER. 1885: The Natural History. Trad. 
by  de John Bostock i H. T. Riley. Londres. [http://www.per-
seus.tufts.edu/hopper/xmlchunk?doc=Perseus%3Atext
%3A1999.02.0137%3Abook%3D1%3Achapter%3Ddedicati-
on]  [Consulta  desembre  2014].  Versió  llatina:  http://penelo-
pe.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/28*.
html  [Consulta desembre 2014].

TARRADELL, M ; FONT de TARRADELL, M. 1975: 
Eivissa cartaginesa. Barcelona.

TCHERNIA,  A.  1969:  ”Les  fouilles  sous-marines  de 
Planier (Bouches-de-Rhône)”. Comptes rendus des séances de 
l’Academie des Inscriptions et Belles-Lettres.113 année, n. 2 
pp. 292-309.

THEOPHRASTUS. 1956: De lapidibus. Trad. by  Earle 
R. Caley i John F. C. Richards. Columbus. [http://www.jewel-
pedia.com/books/ftptheophrastus.pdf.pdf] [Consulta desembre 
2014].

TRATADOS HIPOCRÁTICOS. 1988: Segons traducció 
de Lourdes Sanz Mingote. Madrid. 

VENY,  C.  1977:  ”Apuntes  complementarios  sobre  la 
cueva de la Edad del Hierro de Son Maimó, Petra (Mallorca)”. 
Trabajos de Prehistoria 34, Madrid, pp.111 a 164.

174



Ies. Manacor. Setembre 2006                  II
es
 Felanitx. Novembre 2007         IIIes Menorca. Octubre 2008

                         

 IVes Eivissa. Octubre 2010                   V
es
 Palma. Setembre 2012                 VI

es 
Formentera. Setembre 2014



                            


