






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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UNA FOSSA D’INHUMACIÓ ARCAICA 
A LA NECRÒPOLIS DEL PUIG DES MOLINS (EIVISSA).

Benjamí Costa
Jordi H. Fernández

Ana Mezquida 
Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera

Grup d’Investigació  “Ibiza Púnica” (U A M F073)

1. INTRODUCCIÓ

La necròpolis del Puig des Molins va ser la necròpolis ur-
bana de la ciutat des de la seva fundació, en el període fenici, 
fins a l'Antiguitat Tardana. Actualment és un dels jaciments més 
importants d'època púnica,  no només de l'illa sinó també de la 
Mediterrània occidental, per això fou declarada Patrimoni de la 
Humanitat el 1999. L'enterrament que presentem aquí va aparèi-
xer en el transcurs dels treballs de control arqueològic previs a la 
construcció  d'un  centre  de  maniobra,  mesura  i  transformació 
elèctrica.  Les noves necessitats  motivades per la reforma de 
l'edifici del Museu Monogràfic feien necessària la construcció 
d’aquesta  infrastructura, amb la finalitat de dotar de suficient 
potència elèctrica a les noves instal·lacions museístiques.

2. LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

El lloc de la intervenció arqueològica se situa al costat 
de la cantonada NE de l'edifici del museu i queda emmarcat al 
nord per la reixa de tancament de la necròpolis.

Els treballs van consistir en l'excavació en extensió i fins 
al nivell de roca de l'àrea en la qual s'anaven a emplaçar les 
instal·lacions esmentades. Els treballs van ser duts a terme per 
l'empresa Arpa Patrimonio, entre el 21 de març i el 4 de maig 
del  2007.  L’àrea  d’excavació  va  ser  dividida en dues  cales 
contigües -A i B-, a fi de poder documentar i valorar les restes 
arqueològiques que poguessin aparèixer a la seva superfície. 

3. LA SEPULTURA

La sepultura objecte d'aquest estudi va aparèixer en el 
sector B. Es tracta d'una fossa retallada a la roca, de forma 

allargada i irregular. Presenta unes mesures de 1,26 m de llarg, 
0,55-0,60 m d'ample i 0,20 m de profunditat. La seva orienta-
ció és NE-SW. 

La fossa, que no presentava cap element senyalitzador ex-
tern, es trobava farcida d'un estrat de terra compacta de color 
marró vermellós (UE 102). A la part sud es trobaven les escasses 
restes òssies d'un individu adult del que tan sols es conservava el 
maxil·lar inferior, algunes costelles i vèrtebres. 

El seu estat de conservació i l'escassetat de les restes, fins 
que pugui realitzar el seu estudi antropològic no permeten fer 
apreciacions en relació al sexe i edat del difunt. A banda i banda 
de la fossa, van aparèixer quatre recipients ceràmics, que corres-
ponen a un vas Eb. 61 i una amforeta del tipus PE 13 en el costat 
Est, mentre que a la cantonada nord-oest de la fossa es va posar al 
descobert un plat, al que se li superposava una llàntia de dos becs, 
així com un gerret Eb. 5. 

Una vegada retirat aquest conjunt de materials, per sota 
d'aquesta unitat, una mica més al Sud i a l'alçada de la Eb. 5, 
es va trobar un altre gerret de la forma Eb.12. Dins de l’àrea 
excavada  no  va  aparèixer  cap  altre  enterrament  del  mateix 
període. Això no obstant, atesa l’alteració del terreny que su-
posa la construcció del Museu i del carrer Via Romana, tam-
poc no podem assegurar que es tracti d’una sepultura aïllada.

4. ESTUDI DELS MATERIALS

Totes les peces pertanyen a la ceràmica comuna de produc-
ció local, que es caracteritzen per tenir pastes que no presenten 
tractaments especials, ni en la seva elaboració, ni en els seus aca-
bats, encara que dos d’elles –la Eb. 5 i la Eb. 61- presenten, a la 
superfície de la seva part inferior, destacades marques de rebaix 
realitzades amb una espàtula o instrument similar. 

175



A B

Figura 1 A. Situació del centre de transformació. B. Planimetria  de l’estrat on va aparèixer la fossa   (Memòria de l’excavació)



Figura 2. Planta de la tomba i detalls de les peces i de les restes del crani in situ



Des del punt de vista funcional inclou recipients desti-
nats a activitats domèstiques i de servei de taula,  encara que 
habitualment també les trobem en contextos funeraris. Cap de 
les peces presenta decoració. 

4.1. Gerret de la forma Eb. 5
Descripció: Gerro de petita mida, amb boca trilobulada, 

cos piriforme amb un ressalt a la part mitjana, base plana i ir-
regular. Una nansa sobreelevada que arrenca de la boca i aca-
ba a l’altura del diàmetre màxim del recipient. De pasta homo-
gènia de color ocre clar, amb abundants punts de mica i calç. 
De factura tosca i amb marques de rebaix a la seva part infe-
rior. Intacte (Figura 3).

Figura 3

Dimensions: Diàmetre màxim de la boca 3 cm; diàmetre 
màxim: 7,8 cm; alçària total (amb la nansa): 12,2 cm; diàme-
tre de la base 3 cm; diàmetre de la nansa: 1,4 cm.

Núm. inventari: 21558/126. 
Classificació: Correspon a una forma antiga, classifica-

da com a Eb. 5 per Tarradell i Font  (1975:  156-157), la qual 
segurament deriva dels prototips en bronze,  com així sembla 
indicar-ho el vorell sortint que separa el cos de la panxa,  la 
qual apareix en contextos funeraris arcaics d'Occident entre 
els segles VIII-VI aC. A Eivissa, presenta una certa variabili-

tat,  especialment pel que fa a la seva grandària,  ja que algun 
exemplar arriba als 22,5 cm d'alcària, però la majoria presenta 
unes mesures generalment reduïdes (d’11 a 14 cm), com és el 
cas de la peça ara estudiada. Tot i que no és una de les formes 
més freqüents,  està ben representada al Puig des Molins,  on 
apareix en contextos púnico-arcaics de finals del segle VI aC. 
(Ramon  1981).  Fora  de  l’àmbit  urbà,  coneixem molt pocs 
exemplars a contextos rurals, només alguna peça de mitjana i 
petita grandària a les necròpolis de sa Barda i un altre exem-
plar procedent de la zona de cap Martinet, possiblement de la 
necròpolis de can Pep Simó (Fernández, Costa 1998, 29).

4.2. Gerret de la forma Eb. 12
Descripció: De boca circular de vora exvasada i llavi ar-

rodonit. Nansa petita, gruixuda i de secció ovalada, que arren-
ca del coll i acaba a la part superior de la peça. Presenta al coll 
una marcada carena. Cos globular i base plana. Pasta homogè-
nia de color ocre clar amb abundants punts de mica i calç. Li 
falta un fragment de la panxa (Figura 4).

Figura 4

Dimensions: Diàmetre de la boca 2,6 cm; diàmetre mà-
xim: 7,8 cm; alçària total: 10,3 cm; diàmetre de la base 3,5 
cm; diàmetre de la nansa: 1,4 cm.

Núm. inventari:  21558/127
Classificació:  Es  classifica  com  un  gerret  de  la  forma 

Eb.12 de Tarradell i Font. Aquest forma es caracteritza per tenir 
una boca circular, la qual pot presentar un gran nombre de vari-
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ants segons la secció del llavi; coll ben diferenciat per un ressalt 
del qual arrenca la nansa, de secció circular, la qual s'uneix al cos 
generalment en el punt on arriba el seu diàmetre màxim; el cos 
és esfèric o globular, sovint aplatat, i la seva base és plana. Man-
ca sempre de decoració (Tarradell, Font 1975, 155-156). Aquests 
gerrets presenten una certa variabilitat, tant en la forma com en 
les dimensions,  que sempre són reduïdes. Els jaciments eivis-
sencs on aquesta forma està present no són molt nombrosos: 
puig des Molins -en el qual es concentren la immensa majoria 
d'exemplars-, Xarraca, ca na Jondala i can Cardona. Apareix en 
contextos datables en l'últim terç del segle VI aC, com l'anome-
nada Tomba X (Ramon 1981, fig. 1,1) o l'hipogeu 13 de 1904 
(Fernández 1988, 133-134, fig. 2 núm. 5 i tav. II). 

4.3. Vas de la forma Eb. 61
Descripció: Vas de boca circular, amb una  pronunciada 

carena que marca el final del coll i l’inici del cos del vas. Dos 
nanses de secció rectangular que arrenquen de la carena i acaben 
en el terç superior de la panxa. Cos ovoide amb senyals de torne-
jat. Pasta homogènia de color ocre clar, amb abundants punts de 
mica i calç. Base plana. Presenta en el terç inferior marques de 
rebaix realitzades probablement mitjançant una espàtula o un ins-
trument similar. Fragmentada però completa (Figura 5). 

Figura 5

Dimensions: Diàmetre de la boca 7,7 cm; diàmetre mà-
xim: 10,8 cm; alçària total: 13,5 cm; diàmetre de la base 4,3 
cm; diàmetre de les nanses: 1,5 cm.

Núm. inventari:  21558/128.

Classificació: Els vasos de la forma Eb.61 es caracteritzen 
per la seva boca circular, de vora recte i amb llavi alt i triangular, 
el qual va evolucionant fins convertir-se en un llavi arrodonit o 
engrossit;  espatlla marcat per una aresta que el separa del cos, 
que és de forma bitroncocònica; la base pot ser plana o lleument 
enfonsada amb um bó. Presenta dues nanses, generalment grui-
xudes, que van del ressalt que hi ha sota la boca, fins una mica 
per sobre del diàmetre màxim de la peça. Aquesta forma evoluci-
ona en el temps i es converteix en ovoide, perdent també el res-
salt de l'espatlla.  La seva similitud morfològica a alguns tipus 
d'àmfores fa que alguns autors els denominin "anforiscos de base 
plana". Els exemplars més antics presenten alguna banda o filet 
de pintura que desapareix completament a partir de la segona 
meitat del segle V aC. La seva grandària presenta grans variaci-
ons, encara que generalment es tracta d'un recipient de mida re-
duïda. És una forma corrent en els repertoris funeraris, estant do-
cumentada en les necròpolis del Puig des Molins, sa Barda, can 
Sorà, can Curt, can Roques, ses Torres, etc. D'acord amb l'estudi 
dels contextos funeraris del puig des Molins, evoluciona des de 
la seva aparició a finals del segle VI aC, fins a la segona meitat 
del segle IV aC (Fernández 1992, vol. II: 27-28; Fernández,Cos-
ta, 1998, 36).

4.4. Plat
Descripció: Plat amb vora ampla de tendència recta dei-

xant una cavitat arrodonida al centre.  La base plana presenta 
al fons extern una acanaladura. Pasta homogènia de color ocre 
ataronjat intens. Intacte (Figura 6). 

Figura 6
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Dimensions: Diàmetre màxim: 14,4 cm; alcària total: 3,2 
cm; diàmetre de la base 4,6 cm. 

Núm. inventari:  21558/129.
Classificació: Aquest plat pel seu aspecte, pesat i tosc, al 

mateix temps que per la seva morfologia, seria una peça una 
mica més evolucionada que els plats més antics trobats en la 
necròpoli de Jardín, com el de la sepultura 57 (Schuhart, Maas 
1979, 148, fig. 3. d) o el de l'enterrament 101 (Schubart 1979, 
154), que s'inicia al segle VI aC. i que semblen continuar, con-
firmant la datació proposada per les vores dels plats de Tosca-
nos. 

4.5. Llàntia de dos becs
Descripció:  Llàntia de dos bleners. Cassoleta profunda. 

Pasta homogènia de color ocre clar amb punts de mica i cal. 
Intacta (Figura 7). 

Figura 7

Dimensions: Longitud:  11,1  cm; alçària  total:  3,8  cm; 
amplada:11,1 cm.

Núm. inventari: 21558/130.
Classificació: Correspon a la forma 5 de Cintas (1950), 

al tipus III de Deneauve (1974) i al tipus II de Savio (2005). 
La seva morfologia la fa molt pròxima a la llàntia trobada a 
l’hipogeu 5 del Carrrer Lleó (Gómez et alii, 1990), o a la loca-
litzada a l’hipogeu 13/1904 del Puig des Molins (Fernández, 
1988),  la qual cosa ens permet datar-la en la segona meitat 
del segle VI aC. 

4.6. Amforeta PE-13
Descripció: Amforeta de boca i llavi arrodonit. Cos ova-

lat acabat en punta. Nanses petites de secció circular amb l’ar-
rencada superior sota la vora i l’inferior en el terç superior de 
la peça. Pasta homogènia de color ataronjat intens amb impu-
reses de mica i calç. Fragmentada, faltant-li un tros de la boca 
i del cos (Figura 8).  

Figura 8

Dimensions: diàmetre  de  la  boca  6,5  cms.;  diàmetre 
màxim  11,5  cms;  alçària  total  16,13  cms;  diàmetre  de  la 
boca: 6,5 cm; diàmetre màxim: 11,5 cm; alçària total: 16,13 
cm; diàmetre de la nansa 1,2 cm. 

Núm. inventari: 21558/131
Classificació:  Aquests  tipus  d’anforeta,  és  una  forma 

minituaritzada de les àmfores PE-13 /T.1.3.2.3 (Ramon 1995, 
172, fig. 15).

5. LA INHUMACIÓ AL PUIG DES MOLINS A FINAL 
SEGLE VI I PRINCIPI DEL V aC.

Els materials recuperats dins la fossa ens permeten datar 
aquest enterrament en un període situat entre els darrers anys del 
segle VI i el primer quart, o primer terç, del segle V aC. 

A la necròpolis del Puig des Molins, en aquesta época, s’hi 
troben dos tipus d’enterraments arcaics d’inhumació: en hipogeu 
i en fossa.
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5.1. Enterraments en hipogeu 
Els conjunts funeraris d'inhumació en hipogeu més antics 

que es coneixen en l'actualitat són els Hipogeus núm. 5-7 del so-
lar núm. 10-12 del Carrer Lleó (Fernández et alii, 1984; Gómez 
Bellard  et  alii,  1990; Costa,  Fernández,  Gómez,  1991;  Costa, 
Fernández,  2003,  104-107;  Costa,  2014:  180-181);  l’Hipogeu 
núm. 13 de la campanya d'excavacions de 1904, del qual desco-
neixem la seva ubicació dins de la necròpolis (Fernández 1988), 
l’hipogeu 20 de 1946  (Gómez Bellard 1984, 70-77, fig. 27 nos 1 i 
2) i l’Hipogeu 1 de Via Romana, 47 excavat pel Servei d’Arqueo-
logia del Consell Insular, actualment en estudi (Fernández, Costa 
2000 1522; Costa, Fernández 2003, 107; Ramon 2010, 190, pl. 
IV nº 3). 

Un altre enterrament és la denominada  Tomba X, trobada 
en unes obres realitzades fa molts d’anys al solar de la Via Púnica 
43-45, la qual no podem afirmar de manera taxativa que es trac-
tés d’un hipogeu -tot i que el nombre, característiques i bona con-
servació de les peces així semblen indicar-ho- la qual va fornir un 
conjunt de materials púnics arcaics  (Ramon 1981). 

Una altra sepultura que podem afegir a aquest grup, és 
l’Hipogeu núm. 3 de la campanya de 1904.  Desconeixem la 
seva ubicació exacta dins de la necròpolis, però igual que l’Hi-
pogeu núm. 13 de 1904, va ser localitzada als terrenys de la fin-
ca de can Francesquet –posteriorment anomenada can Partit- on 
la Societat Arqueològica Ebusitana va ser autoritzada a realitzar 
excavacions. L’anàlisi dels seus materials, que en una nota ante-
rior  es  varen  datar  erròniament  al  segle  III  aC.  (Fernández 
1975), evidencien dos moments d’utilització de la sepultura. La 
fase més antiga està representada per una Eb. 5 (MAEF 179), 
una  llàntia de dos becs (MAEF 166), una Eb. 61 (MAEF 343) i 
un cremaperfums (MAEF 213), que es poden datar a inicis  del 
segle V aC.  

També podem citar alguns hipogeus, la utilització dels 
quals s’inicia en la primera meitat del segle V aC. Com per 
exemple els Hipogeus núms.17 i 23 de la campanya de 1923, 
el núm. 5 de l’any 1925 i el núm. 6 de 1926 (Fernández 1992, 
Vol. I: 187-189; 192-194; 288-290 i 320-321).  I també, encara 
que amb una menor precisió respecte al seu moment inicial,  el 
núm. 7 de 1922, el 6 i el 56 de 1923 i el 10 de 1929  (Fernán-
dez  1992, Vol. I: 105-106; 169-174; 224-225 i 347-350; Costa, 
Fernández 2003, 107).

5.2. Enterraments en fossa
Tot i que els hipogeus són les sepultures més conegudes, 

també està constatat l'ús de fosses rectangulars excavades a la 
roca. El tipus millor documentat fins ara es caracteritza per 
presentar graons o ressalts laterals longitudinals que per soste-
nir les lloses de cobertura.

El nombre de fosses arcaiques datades en aquest període 
no són molt nombroses i al marge de la que és objecte d’estu-
di, tenim les tres excavades al solar de Via Romana núm. 38 
(Costa,  1991:  46-48, Lám. IV, 3). En destacarem la Fossa 3 
(Sepultura XLII), perquè aquesta sepultura, malgrat que va re-
sultar tallada pels fonaments de l'edifici núm. 45 de la Via Pú-
nica i, a més,  saquejada i trencada en època moderna,  obrint 
un esvoranc en el  seu  extrem sud-oriental que  comunicava 
amb una càmera de hipogeu veïna, conservava intacte el seu 
aixovar.  Doncs,  afortunadament,  la  profunda remoció no va 
abastar el seu fons, conservant  una capa d'uns 30-40 cm de 
potència del seu farciment original, en la qual, sobre el sòl de 
la fossa, va aparèixer  in situ un aixovar compost per quatre 
peces ceràmiques púnic-ebusitanes:  un olpe del tipus Eb.12; 
un petit oinochoe que per  les  seves característiques pot  ser 
considerat una variant o derivat de la forma Eb.5; i, finalment, 
dues  petites urnes de  dues nanses,  amb  la  base plana,  cos 
ovoide, espatlla carenat i llavi alt lleugerament engrossit (Cos-
ta 1991, 47). No obstant això, la presència d'aquest aixovar, en 
contrast amb l'absència absoluta de restes òssies (que no pot 
ser explicada pel saqueig a què va ser sotmesa la tomba), ens 
planteja la interessant possibilitat que ens trobem davant d'un 
cenotafi. 

D’una cronologia una mica posterior,  es coneixen dos 
exemplars de fosses amb graons laterals al sector C de la cam-
panya de 1949 i una al sector D (Mañà 1953, 124, làm. XL, 2; 
Marí, Hachuel 1990: fig. 2B III i 3A 2). 

Convé destacar que totes les documentades fins ara es tro-
ben en l'àrea septentrional de la necròpolis. També que, com a 
criteris de datació, a més de l’aixovar de la Fossa núm. 3 de can 
Partit, tenim l'aixovar de la fossa 6 del sector C de 1949 (Marí, 
Hachuel 1990, fig. 5 i 6), i un enterament infantil en una àmfora 
del  tipus  PE-13  dipositada ajaguda,  falcada i  coberta  per  un 
conjunt de pedres per a sobre de la Fossa núm. 1 d’aquest solar, 
donant-nos una data ante quem per a aquesta tomba de la sego-
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na meitat del segle V aC. (Costa 1991, 43). Tots aquests materi-
als permeten centrar la  cronologia d’aquestes sepultures en la 
primera meitat del segle V aC.  

6. CONCLUSIONS

Hem estudiat una fossa contenint l’enterrament d’un in-
dividu adult  que,  atès l’estat  incomplet  de les  seves  restes, 
possiblement havia estat alterat en època posterior, tal vegada 
en la medieval andalusina. Això no obstant, conservava intac-
tes les ofrenes funeràries, compostes per sis peces de ceràmi-
ca, les quals ens permeten datar l’enterrament en els darrers 
anys del segle VI aC o, més probablement, en el primer terç 
del segle V aC. També, hem d'assenyalar  que és la primera 
fossa simple d’inhumació documentada d’aquest període en la 
necròpolis. 

Val a dir que es tracta del moment en que la inhumació 
apareix i comença a extener-se al Puig des Molins. Això va te-
nir lloc en un moment situable dins de l’últim terç del segle VI 
aC. Ho fa amb un nou tipus de sepultura –l’hipogeu de pou 
rectangular vertical, amb cambra rectangular de grans dimen-
sions- i un nou ritual funerari –la inhumació- que, llevat d'ex-
cepcions (Hipogeu núm. 5 del carrer de Lleó), entre d'altres 
canvis respecte a la fase anterior comporta la deposició de ma-
jor nombre i més diversitat d'elements d'acompanyament del 
cadàver (Hipogeu núm. 7 del carrer de Lleó, Hipogeu núm. 13 
de 1904, Tomba X, etc.). Ja al segle següent, paral·lelament a 
la generalització de la inhumació, que ara ja es va fent clara-
ment majoritària, tenim evidències de l'aparició de nous tipus 
de sepultura, concretament les fosses tallades a la roca, de la 
qual tenim ben documentades la variant amb graons laterals 
longitudinals tot i que podria tractar-se de la perduració d'un 
tipus de tomba conegut en la fase anterior. I ara també hi po-
dem afegir la fossa simple, com demostra la sepultura estudia-
da en aquest treball. 

A més,  totes les formes  ceràmiques  documentades  en 
aquestes sepultures, corresponen a models ceràmics els proto-
tips dels quals es troben al món púnic centre-mediterrani (Ra-
mon 1981).  A Eivissa apareixen a partir de la segona meitat 
del segle VI aC, associats als primers enterraments d'inhuma-
ció, incorporant-se al repertori de formes produïts pels tallers 

ebusitans. Per tant, el nou ritu de la inhumació apareix associ-
at al  Puig des Molins a  noves formes ceràmiques que sens 
dubte tenen els seus orígens en el món cartaginès i púnic del 
centre del Mediterrani.
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