






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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PRIMERA APROXIMACIÓ A LA CERÀMICA DE LA VIL·LA ROMANA DE SON SARD 
(SON SERVERA, MALLORCA)

Mateu Riera Rullan
Beatriz Palomar Puebla 

Francisca Cardona López
Sebastià Munar Llabrés

INTRODUCCIÓ

L'any 2012 es realitzaren un seguit d'intervencions arqueo-
lògiques associades al seguiment de les obres de millora de les 
carreteres MA-4034 i MA-4032 en la seva confluència a la zona 
de Son Sard del municipi de Son Servera. Permeteren posar al 
descobert part d’una sèrie de construccions pertanyents a una vil-
la rural d’època romana (Palomar, Cardona i Munar 2013). S’ex-
cavà parcialment l’edifici que albergava els banys de l’àrea resi-
dencial i es realitzaren un total d’onze sondejos a l’àrea rústica 
que permeteren detectar la presència de dos edificis, un dipòsit 
impermeabilitzat amb opus signinum per a la producció o emma-
gatzematge d’oli o vi, i una tomba de tègules espoliada. El pre-
sent article es centra en l’estudi preliminar de la ceràmica proce-
dent del balneari que, si bé no permet fermar una data concloent 
per a la fase de construcció de l'edifici donat que no es varen po-
der excavar els nivells fundacionals, corrobora la seva transfor-
mació i reutilització en època vàndala i bizantina. 

LA CERÀMICA DEL CONJUNT TERMAL DE SON SARD

Pràcticament totes les ceràmiques trobades a la zona de 
les  termes  de  Son  Sard  són dels  temps  de  les  dominacions 
romana (123 aC al 455 dC), vàndala (455-534 dC) i bizantina 
(534  dC  en  endavant)  de  les  Balears.  Només  uns  pocs 
fragments semblen posteriors, els quals corresponen a una peça 
que  presenta vidriat,  i,  tal  vegada,  a  uns  pocs  exemplars de 
ceràmica comuna.

ÈPOCA ROMANA

Respecte a les ceràmiques d’època romana val la pena co-
mençar dient que no s’ha identificat cap exemplar que pugui ser 
clarament d’època republicana. En canvi, del temps de l’Alt Im-

peri, el qual aniria des dels primers anys de la dècada dels trenta 
aC fins a la penúltima dècada del segle III dC, sí que es varen 
poder documentar un nombre important d’individus. Que pu-
guin datar d’un moment anterior al canvi d’era només s’haurien 
pogut descriure dues anses d’àmfora del tipus Dressel 2-4, una 
d’elles clarament tarraconense. Aquestes podrien arribar a ser 
del darrer terç del segle I aC, però és força probable que siguin 
ja del segle I dC. Cal dir que també podrien ser d’aquells anys 
dos fragments informes de Terra Sigillata Clàssica.

Ja dels segles I a II dC s’haurien identificat una vora de 
Terra Sigillata Hispànica que sembla del tipus Dragendorff 33 
(2-23-61)1, així com una possible àmfora sud-hispànica del ti-
pus Beltrán IIB. També seria d’aquests segles I o II una vora 
de cassola de cuina africana del tipus Ostia II, 306 (5-3-6).

Serien dels segles II i III dC diversos exemplars de ceràmi-
ques de vaixella de Terra Sigillata Africana A, assimilables als ti-
pus Hayes 9?, 14?, 14/17, 15, 18? i 27 (2-23B-10; 2-23-34; 2W-
1-21; 5-3-3). També seria d’aquests moments una possible Hayes 
22 de Terra Sigillata Africana i un gerret del tipus Hayes 200 de 
cuina africana (2W-1-22), tot i que d’aquest últim també es de-
fensa que, tal vegada, es seguiria fabricant en el segle IV dC. 

Són més mal d’enquadrar cronològicament un nombre mí-
nim de 9 individus de cassola, dels tipus Hayes 23B, 181 i 197 
(2W-1-23;  3-3-9;  4-4-2;  3-3-14;  9-1-63)  i  deu  individus  de 
plat/tapadora (2-23-33; 2W-1-3; 9-1-47), tots ells de cuina africa-
na. I és que aquestes produccions abracen un arc cronològic que 
va des del final del segle I dC o l’inici del segle II, fins a mitjan 
segle V dC. Cal citar a més una vora de cassola semblant al tipus 
Hayes 197 de cuina africana però que, en aquest cas, sembla una 
imitació (3-8-2), de la que es desconeix el seu lloc de producció.

1 Les  peces  ceràmiques  presentades  a  les  làmines  d’aquest  treball  apareixen  entre 
parèntesis just després de la seva identificació. El primer número fa referència als espais 
on varen aparèixer,  el segon a la  Unitat Estratigràfica i,  el tercer i  darrer,  al número 
identificador. En els dibuixos també hi consta el DA12/07 proporcionat pel Museu de 
Mallorca i que identifica la intervenció arqueològica.
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 Figura 1. Planta de l’edifici termal de la vil·la romana de Son Sard. Els espais núm. 0, 1, 6 i 7 romanen sense excavar i corresponen hipotèticament a la palestra, 
un forn, un pati (latrines?) i al tepidarium, respectivament. Espais excavats: caldarium (2), praefurnium (2W), apodyterium (3), frigidarium (4 i 5) i laconium? (8).



Del  temps  del  Baix  Imperi,  el  qual  abraça  un  arc 
cronològic que aniria des de les darreries del segle III fins al 
455  dC,  s’han  pogut  descriure  diverses  produccions  de 
ceràmiques fines del servei de taula, diverses produccions de 
ceràmiques de cuina, una àmfora sud-hispànica, una àmfora 
africana, i una peça de ceràmica comuna africana.

Pel que respecta a ceràmiques fines del servei de taula 
s’han pogut documentar dos exemplars de Lamb. 1/3 de Terra 
Sigillata Lucente (2-23-32; 2-23-38) i un informe decorat de 
DS. P. Taronja (4-3-3), totes elles originàries de la Gàl·lia.

Procedents  del  nord  d’Àfrica,  s’han  identificat  dues 
vores de Terra Sigillata Africana C, una d’elles assimilable al 
tipus Hayes 51 (2-23B-19) i l’altra al tipus Hayes 84 (5-2-4). 
També del nord d’Àfrica serien tres vores del tipus Hayes 61 
(2-23B-20 3-3-10) i  una vora del tipus Hayes 61A (9-1-73) 
totes elles de les produccions de Terra Sigillata Africana D.

Passant a les ceràmiques de cuina, serien d’època baix-
imperial  dues  vores  de  cuina  tardana  de  la  forma  1  de  Sa 
Mesquida  de  la  Fàbrica  4.2/5.2  de  Cau  (2-9-2).  També  ho 
podria ser una vora que pareix d’una olla de cuina africana 
semblant al tipus 32 de Bonifay (2-14-1), però cal advertir que 
no  és  segura  aquesta  atribució  i,  a  més,  en cas  de  ser-ho, 
també podria ser una producció dels primers decennis de la 
dominació vàndala de les Balears. Més o manco succeeix el 
mateix  amb  una  vora  de  cuina  tardana  amb  partícules 
daurades, la qual, sembla que s’hauria d’enquadrar entre els 
segles IV a VI dC.

Tal  com s’ha  avançat,  podria  ser  del  temps  del  Baix 
Imperi una àmfora lusitana del tipus Almagro 51C (2W-3-7), 
doncs aquestes es fabricaren entre els segles III a V dC. De 
tota  manera,  cal  advertir  que  no  s’està  en  condicions 
d’assegurar  que  no  sigui  dels darrers anys  de l’Alt  Imperi. 
Més  clarament  baix-imperial  seria  un  exemplar  d’àmfora 
africana del tipus Keay XXV, semblant a les variants P, Q o Y 
(2-9-1).

Finalment,  convé esmentar  l’existència d’una vora de 
ceràmica  comuna  africana,  assimilable  al  tipus  29  de 
Bonifay  (2-23-02),  el  qual  a  Cartago  sol  aparèixer  en 
contextos del  final  del segle  IV i  de la  primera meitat  del 
segle V dC.

ÈPOCA VÀNDALA

Materials que serien  d’època vàndala,  és a dir, d’entre 
els anys 455 i 534 dC, se n’han documentat algunes peces que 
formarien part del servei de taula així com, tal vegada, alguna 
ceràmica culinària i unes poques àmfores.

Pel que fa a la ceràmica fina de taula cal recordar que 
diversos exemplars abans citats a l’època baix-imperial, també 
es  seguiren  fabricant  durant  les  primeres  dècades  de  la 
dominació  vàndala  de  les  Balears.  Aquestes  ceràmiques 
corresponen a un exemplar de DS.P. taronja de la Gàl·lia, i a 
les produccions tunisenques de Terra Sigillata Africana C (un 
exemplar  del  tipus  Hayes  84)  i  Terra  Sigillata  Africana  D 
(quatre vores del tipus Hayes 61). 

Per altra banda, també són de les produccions de Terra 
Sigillata Africana D una vora del tipus Hayes 91B o C (9-1-
36), quatre del tipus Hayes 93/94/98 (2-2-12; 3-8-5), una vora 
de Hayes 99A o B, dues vores de Hayes 103 (2-23-35; 5-2-3), 
un perfil quasi complet i una vora de Hayes 103B (9-1-42), 
dues vores de Hayes 104 (2-2-11; 2W-1-27), i una vora del 
tipus  Atlante  XL,  2  (3-1-2).  Totes  elles  podrien  ser 
perfectament  d’època  vàndala,  però  també  es  seguiren 
produint  durant  els  primers  anys  posteriors  a  la  conquesta 
bizantina balear i, per tant, és impossible saber a quin dels dos 
períodes pertanyen.

Es  té  el  mateix  problema  d’enquadrament  cronològic 
amb tota una sèrie de ceràmiques de cuina, totes elles de les 
produccions anomenades de Cuina Tardana. Dues corresponen 
a  dues  vores  de  cassola,  una  amb  abundants  partícules 
platejades (2W-4-11)2 i l’altra amb partícules daurades3. Dues 
vores més són de dues cassoles del tipus Fulford 8 (2-2-4; 2-
23-58)4, i una tercera vora es pot assimilar a les cassoles del 
tipus Fulford 32 (3-12-9)5. 

Pel que fa  a la cronologia succeeix quelcom semblant 
amb  diversos  fragments  corresponents  a  un  mínim  de  dos 
exemplars d’àmfora originàries de la Mediterrània oriental, un 
del tipus LRA1 (que dataria dels segles V a VII dC), i l’altre 

2 Sembla  de  les  Fàbriques  moscovítiques  =  1.6/1.7  Fulford  i  Peacock  (1984)  = 
2.1/2.2,2.3,2.4,2.5 de Cau.
3 Ca/Dau/3 o Cb/Dau/1 = Fàbrica 3.2/3.3 de Cau.
4 LRCWII = Fàbrica 3.1 de Cau.

5 Fàbrica 1.9 de Fulford i Peacock (1984).
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del tipus LRA2 (segles IV a VI dC), així com un exemplar de 
gerra/amforeta eivissenca del tipus RE-0206 (2-2-9 i 2-3-9), 
que es començarien a produir en època vàndala, però que pareix 
comprovat que es seguirien fabricant fins al segle VII dC6.

ÈPOCA BIZANTINA

De l’època bizantina s’ha pogut documentar un conjunt 
ceràmic força important. Aquest conjunt abraçaria un ventall 
cronològic que començaria l’any 534 i arribaria, com a mínim, 
fins als anys 580/600 dC. De tota manera, tal com es veurà a 
continuació, pareix clar que algunes ceràmiques podrien estar 
mostrant una ocupació del lloc durant una part important del 
segle VII per ara impossible d’acotar amb més precisió. Cal 
esmentar  també que tot i  que no s’ha pogut  identificar  cap 
producció clarament posterior al c.  700 dC, es deu ressaltar 
l’existència  d’una  sèrie  d’exemplars  de  ceràmica  comuna 
oxidada amb pastes clares que no estarien fets al torn ràpid 
(2W-3-6; 2W-3-20; 5-2-1 i  5-2-5).  Aquestes peces es varen 
trobar en els nivells més moderns, i es varen recuperar força 
completes.  Recorden  molt  a  certes  ceràmiques  que  a  Son 
Peretó apareixen en nivells molt tardans de cap al segle VIII 
dC.  Aquestes ceràmiques,  però,  també s’assemblen a  certes 
produccions dels primers moments de la conquesta islàmica 
de  Mallorca  (902  dC).  També  presenten  un  problema 
d’acotació  cronològica  semblant  un  nombre  mínim de  nou 
individus d’olla amb perfil en “S” (2-10-1; 2W-3-1; 2W-3-9; 
2W-3-15; 5-2-2; 5-3-1) i una vora de ceràmica de cuina (2-23-
20).

Pel que fa a les ceràmiques que podrien datar dels segles 
VI  i  VII,  és  convenient  començar  citant  diversos  tipus  de 
vaixella  fina de taula  de les produccions de  Terra Sigillata  
Africana D. D’aquestes, una vora del tipus Hayes 91B o C, 
quatre del tipus Hayes 93/94/98, una vora de Hayes 99A o B, 
dues vores de Hayes 103, un perfil quasi complet i una vora 
de Hayes 103B, dues vores de Hayes 104, i una vora del tipus 
Atlante  XL,  2,  podrien  ser  de  les  primeres  dècades  de  la 
dominació  bizantina  de  les  Balears,  però  cal  recordar  que 
també podrien ser d’època vàndala. 

6 També  sembla  que  podria  ser  d’aquesta  cronologia  un  exemplar  de  vora  de 
gerra/amforeta aparentment eivissenca (2-23-54).

En canvi, serien més clarament d’època bizantina una vora i 
un llistell del tipus Hayes 91 que semblen de la variant C (2-
14-5), tres vores de Hayes 99C (3-4-5; 3-12-11), una vora de 
Hayes 104C (9-1-4), una de Hayes 105 (4-3-6) i una vora que 
sembla que es pot assimilar al tipus Hayes 107 (3-4-4), tot i 
que  cal advertir  que l’atribució  tipològica d’aquesta  darrera 
peça és un tant dubtosa. 

També podrien correspondre a les primeres dècades del 
domini  bizantí  de  Mallorca  diverses  cassoles  de  Cuina 
Tardana,  tot  i  que  ja  s’ha  vist  en  l'apartat  anterior  que 
aquestes  també  podrien  ser  d’època  vàndala7.  Una  d’elles 
correspon a una cassola amb abundants partícules platejades, 
una a una vora de cassola amb partícules daurades, dues a 
dues vores del tipus cassola Fulford 8, i una a una vora al 
tipus de cassola Fulford 32. 

Tampoc no  es  pot  destriar  si  són  d’època  vàndala  o 
bizantina  dos  exemplars  d’àmfora  originàries  de  la 
Mediterrània  oriental,  un del tipus LRA1 i l’altre del tipus 
LRA2, així  com un exemplar  de gerra/amforeta  eivissenca 
del tipus RE-0206. 

En  canvi,  sí  que  semblen  més  clarament  d’època 
bizantina  cinc  informes  de  ceràmica  suposadament 
eivissenca amb decoració incisa polilineal feta a pinta (2-2-
21; 3-3-7),  així  com un altre informe també suposadament 
eivissenc  amb  decoració  de  cercles  impresos  (9-1-71). 
També seria  del període bizantí un exemplar  de morter  de 
ceràmica comuna africana assimilable a tipus 11 de Bonifay, 
el qual sembla de la variant C, típica sovint del segle VII dC, 
tot i que també podria ser més antiga. 

7 Pareix molt factible que també siguin d’època vàndala o bizantina un fragment informe 
de ceràmica comuna africana amb decoració incisa polilineal feta a pinta (2-3-13), un 
perfil força complet de ceràmica comuna amb decoració incisa polilineal feta a pinta (2-
14-15 i 2-23-46), una vora de ribell de ceràmica comuna (2-23-51), un perfil complet de 
vas  amb  abocador  (2-23-1/3/4/40/41/42,  2-23B-1/2/6/7,  2-5-1  i  2-25-1),  una  ansa  de 
gerra/amforeta eivissenca? (2W-4-07), dos fragments informes de ceràmica comuna amb 
decoració  incisa  polilineal  feta  a  pinta  (2W-4-9;  3-12-4),  dues  bases  de  morter  amb 
pedres incrustades (3-3-6; 5-2-9), un informe de ceràmica comuna amb grafit post-cocció 
(5-5-8), un perfil complet de copa de ceràmica comuna amb incrustacions de vidre (8-2-
1), i una vora de plat de ceràmica comuna (9-1-45 i 9-1-51). És més difícil d’acotar la  
datació d’una vora de cuina africana (3-12-5), un discoide de tègula (4-2-1), així com de 
diverses vores de ceràmica comuna indeterminada (2-3-2; 2-3-10; 2-23-13; 2-23-19; 2-
23-56 i 2W-5-1; 2-23B-3, 2-23B-8; 2W-4-5; 3-7-3; 3-12-8).
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Figura 2. Làmina amb materials ceràmics de l’edifici termal de Son Sard.



Figura 3. Làmina amb materials ceràmics de l’edifici termal de Son Sard.



EL CONJUNT TERMAL DE SON SARD A PARTIR DE 
LA CERÀMICA

A l’hora  de  tractar  sobre  l’evolució  cronològica  de 
l’edifici termal de Son Sard, el primer que cal esmentar és que 
no es va poder arribar a excavar cap nivell fundacional. Fou 
per tant impossible poder conèixer quan es va construir aquest 
conjunt termal. En aquest sentit, si bé es pot exposar que a la 
contrada s’han documentat materials que podrien remuntar als 
anys 30/25 aC, i que són força nombrosos els materials dels 
segles  I-II  dC, creiem que  cap de les  dues observacions és 
prou contundent  com per poder proposar una datació fiable 
referida al moment de la construcció de l’edifici termal. Per 
altra banda, val la pena esmentar que en els estrats excavats a 
la  zona  dels  banys,  sempre  per  sobre  dels  seus  paviments 
originals,  també  foren  força  abundants  els  materials  dels 
segles III, IV i V dC. En canvi, però, no es va poder datar cap 
de  les  fases  documentades  durant  l’excavació  en  moments 
anteriors al segle VI dC.

Gràcies  als  materials  ceràmics  estudiats,  es  va  poder 
proposar la datació a dues fases ocupacionals de la Zona 2, en 
un temps on pareix que l’edifici termal ja no estava en ús com 
a tal. La fase més antiga havia de ser, per força, posterior al c. 
500 dC, mentre que la fase immediatament superior havia de 
ser posterior al  c. 535 dC. Semblava que la fase més antiga 
documentada seria d’època vàndala o bizantina, mentre que la 
fase posterior ja hauria de ser d’època bizantina.

Si  bé  és  cert  que  no  necessàriament  es  varen  haver 
d’ensorrar tots els àmbits de les termes en un mateix moment, 
sí que es va poder apreciar que les zones on es varen excavar 
els seus nivells d’enderroc, aquests havien de ser posteriors a 
c. 534 (Zona 2),  c. 560/580 (Zona 3) i  c. 580/600 (Zona 4). 
Fou més conflictiu saber quin era el  terminus post quem de 
l’enderroc de les zones 2W i 5. De tota manera, les peces de 
ceràmica comuna oxidada feta a mà o al torn lent, així com un 
morter  de  ceràmica  comuna  africana  del  tipus  Bonifay  11 
aparentment de la variant C, pareix que podrien situar en el 
segle VII dC, com a mínim, el moment de l’enderroc de la 
zona 5. Malauradament,  per sobre de tots aquests estrats de 
runa ja es varen trobar els nivells superficials i, per tant, no es 
va  poder  disposar  de  cap  terminus  ante  quem directe  que 

permetés  acotar  millor  el  moment  de  l’esbucament  de  les 
termes.  Per  ara  doncs,  només  es  pot  saber  que  aquest 
ensorrament s’hauria  produït  a  partir  d’algun moment de la 
segona  meitat  del  segle  VI  en endavant,  mentre  que  certes 
ceràmiques  fan  sospitar  que  el  lloc  seguiria  habitat  com a 
mínim durant una part del segle VII dC.

Encara és més conflictiu poder determinar si el lloc va 
seguir habitat  durant  els  segles VIII  a X dC, donat  que les 
ceràmiques d’aquests moments són vertaderament conflictives 
i  poc  o  gens  conegudes.  Tot  i  això,  aquesta  ocupació  més 
tardana  no es podrà descartar  fins  a  tenir  més estudiats  els 
exemplars de ceràmiques comunes oxidants que no semblen 
fetes al torn ràpid, així com alguns exemplars d’olla, sobretot 
aquells que presenten perfils en “S”. En canvi, observant les 
característiques de tot el conjunt ceràmic analitzat, pareix clar 
que  el  lloc  va  estar  deshabitat  durant  l’època  medieval 
islàmica (si més no a partir del segle XI), medieval cristiana i 
moderna.
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