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BOTONS AMB PERFORACIÓ EN “V” A LA COVA DEL CAMP DEL BISBE 
(SENCELLES, MALLORCA)

Nicolau Escanilla Artigas
Beatriz Palomar Puebla

Lua Valenzuela Suau

INTRODUCCIÓ

Dins de l'escenari que aporta la cova del Camp del Bisbe
com a testimoni d’un ampli espectre cronològic de la prehistò-
ria del Pla de Mallorca, els botons amb perforació en “V” su-
posen una de les troballes més singulars. No tan sols estem
davant  d’una  de  les  col·leccions  balears  més  nombroses
d’aquest tipus d’elements, també n’és una de les més interes-
sants des del punt de vista qualitatiu. 

De la campanya del 2014 (UE 18 i 20) comptem amb 218
fragments de botons amb perforació en “V” i 4 plaquetes d’os
amb doble perforació. És molt difícil d’establir la quantitat ori-
ginal d’elements de subjecció dipositats a causa de les males
condicions de conservació. Gran part de les peces estan crema-
des o calcinades i el grup més nombrós el componen petits frag-
ments molt degradats que representen menys d’una tercera part
de la peça (n = 131). Tot i així, s’ha estimat un mínim de 130
botons sobre la base de la morfometria de les cantonades inferi-
ors, que permetia distingir quan pertanyien a diferents ítems. 

Una part del botons recuperats presenten unes morfome-
tries sensiblement diferents de les que coneixíem fins ara per
al període naviforme balear. Aquestes morfometries distintives
repeteixen  les  morfologies  piramidals  i  pentaèdriques  amb
base rectangular, habituals durant aquest període. Però el més
singular és que els botons amb aquestes morfometries diferen-
ciades estan manufacturats exclusivament en ivori d’elefant. 

Aquesta  matèria  primera  és  bastant  freqüent  per  a
cronologies anteriors al naviforme, però s’ha defensat que el
seu ús pràcticament desapareixeria durant aquest període i es
recuperava al final de l’edat del bronze (Lull et al. 1999). Fins
ara, les evidències de botons fabricats en ivori representaven
morfologies de base arrodonida i secció helicoidal, cònica o
de closca de tortuga (Guerrero i Calvo 2003) i estaven associ-
ats a contexts campaniformes o dolmènics (2500/2300-1600

cal. BC). Entre les col·leccions destacades de botons en ivori
d’elefant cal destacar la de Can Martorellet (Pollença), que se-
gueix aquests paràmetres (Pons 2009-2010). L’estudi analític
d’una selecció va permetre constatar que tots es van manufac-
turar utilitzant ivori procedent d’elefant de la sabana africana
(Loxodonta a. africana) (Nocete et al. 2013). 

De la primera fase naviforme, s’ha identificat un sol botó
trapezoidal en ivori d’elefant, procedent de la cova des Mussol i
datat entre el 1600-1450 cal. BC. No obstant això, les referènci-
es per a cronologies del naviforme mitjà, moment en què s’esta-
bleix l’ús funerari inicial de la cova del Camp del Bisbe, eren
inexistents fins ara. Per altra banda, les plaquetes de base pseu-
dorectangulars i cantonades arrodonides amb doble perforació
apareixen en contextos dolmènics d’enterrament, com al dol-
men de s’Aigua Dolça (Nadal i Estrada 2003, fig.10: AD13),
però també en assentaments naviformes com en els Closos de
Can Gaià (Balenguer i Matas 2005: fig. 7F) i en coves amb ma-
terials naviformes i també previs a aquest període, com la Co-
meta des Morts, la cova del Lledoner, Son Torrella o Son Mule-
ta (Veny 1968, Uscatescu 1992). Aquesta dilatada representació
suggereix una llarga tradició d’aquests elements.

En aquest article farem una introducció al conjunt recupe-
rat, les morfometries i les matèries primeres que hi trobem re-
presentades. Aprofitarem per descriure els trets específics que
permeten diferenciar l’ivori d’elefant de les altres matèries pri-
meres utilitzades en la fabricació de botons amb perforació en
“V”. Els resultats d’aquesta revisió s’aprofitaran per  elaborar
les hipòtesis socials sobre les quals enfocar la recerca futura. 

2. CONTEXTUALITZACIÓ

La major part dels elements de subjecció es van localitzar
en el sediment de la UE 18, concentrats al costat oest de la part
més fonda de la sala 1 (figura 1). Aquesta distribució desigual
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repeteix  el  mateix  patró  que  l'abric  del Forat  de ses  Aritges
(Lull et al. 2004, 86) al barranc d’Algendar (Ciutadella, Menor-
ca). En aquest cas, i gràcies a la no alteració postdeposicional
del dipòsit arqueològic, la seva concentració es va relacionar
amb un possible punt primari de dipositació dels cadàvers que
coincidia amb la veïna cova des Càrritx. En aquest sentit, la cai-
guda d’aquests petits elements de subjecció es farien invisibles
a un possible procés de desplaçament intencional del registre
arqueològic (Lull et al. 2004). 

Figura 1. Distribució dels botons (ombrejat vermell) al fons de
la sala 1. Els punts vermells indiquen els elements triangulats de
la UE18, mentre que els punts negres s’associen a la UE 20.

En el cas de la cova des Càrritx, s’ha pogut determinar
una possible associació entre el nombre de botons apareguts i
el nombre d’individus dipositats, relació que també es proposa
per a Can Martorellet. Tampoc es pot obviar la possibilitat que
no tots els botons servissin per al mateix, ja que alguns podri-
en haver format part d’elements d’ornamentació com collars o
directament cosits a la roba, mentre que d’altres podien haver
tingut una funció exclusiva de subjecció. 

3. MATÈRIA PRIMERA I MORFOLOGIES

Els botons es varen fabricar en tres tipus de materials di-
ferents: os, ivori d’elefant i ullal de porc. Cadascun té tendèn-
cia a presentar-se amb una morfologia específica, encara que
en alguns casos poden compartir-la. 

Tot i que en altres jaciments trobem botons amb perfora-
ció en “V” d’èpoques campaniforme, dolmènica o prototalaiò-
tica, les morfologies representades a la cova del Camp de Bis-
be es poden adscriure en la seva totalitat a moments navifor-
mes (Veny 1968, Rosselló 1972, Uscatescu 1992, Lull  et al.
1999, 2004, Guerrero i Calvo 2003). 

En artefactes petits com els botons, l’ivori d’elefant pot
confondre’s fàcilment amb altres matèries primeres; això no
obstant, en el cas de la cova del Camp del Bisbe podem trobar
alguns dels trets  distintius que en permeten la identificació.
Molts presenten un entramat de línies en alguna de les seves
parts que es coneix com a "línies de Schreger" i que només
apareixen en els  ullals dels elefants (Trapani  i  Fisher 2003,
López Padilla 2011). L’angle que formen aquestes línies, co-
negut com a "angle de Schreger", aporta informació per dife-
renciar entre elefant  de la sabana africana (mitjana = 118º),
elefant asiàtic (mitjana = 112º) i també elefant de bosc africà
(mitjana = 123º). En realitat, les línies de Schreger correspo-
nen a l’estructura tridimensional formada pels tubs dentinals i
és exclusiva de l’ordre dels  Proboscidea (Schumacher  et al.
2009, 989-990). 

En el cas dels botons de la cova, també s’ha observat un
conjunt important de botons d’ivori amb restes de ciment, ja
sigui a una de les parets laterals o a la base. Aquest es presenta
com una capa fina de dos a tres mil·límetres de gruix, acom-
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panyada d’una compressió dels tubs. En algunes morfologies
la presència de ciment es troba pràcticament a tots els exem-
plars, cosa que denota un aprofitament de les zones més exter-
nes  de  les  parts  proximals  de  l’ullal  (figura  2).  En  alguns
exemplars també ha estat possible identificar restes de denti-
na, que en els ullals d’elefant tan sols es conserva a la punta.
Tots aquests elements ens fan pensar que l’ivori d’elefant que
arribaria a les illes serien fragments residuals de les parts no
aprofitables de l'ullal per a la manufactura de peces de majors
dimensions, com són els extrems proximals i distals dels ullals
(J.A. López Padilla com. pers.). 

Figura  2.  Botons  que  mostren  trets  específics  de
l’ivori  d'elefant:  (a  i  b)  línies  de  Schreger,  (b,
ampliació) ciment, (c) tubs dentinals, i (d) esmalt. 

Per poder emprendre un primer estudi dels botons hem
fet una classificació basant-nos en paràmetres morfològics i
mètrics.  Quant  a  la  morfologia,  hem seguit  els  paràmetres
clàssics d'A. Uscatescu (1992) i de l’estudi realitzat a la cova
des Càrritx i  del Forat de ses Aritges per Lull  et al.  (1999,
2004). Hem actualitzat l’esquema dels mateixos autors per tal
d’incloure les noves morfologies documentades (figura 3). Cal
remarcar que tots els botons tenen base rectangular i que les
formes basals ovals, arrodonides o quadrades són inèdites. 

Així, podem fer una primera distinció entre els botons

de base rectangular i parets corbes (CR), enfront dels polígons
pentaèdrics de parets rectes (PT). El segon element classifica-
tori ha estat l’angle de convergència de les parets laterals, que
pot  ser  tancat  (C)  o  obert  (A).  Aquests grups (CRC, CRA,
PTA, PTC) engloben la major part dels botons de la cova, amb
un clar predomini dels botons dels tipus CRC i PTA. 

A  aquests  tipus  hem  d’afegir  els  cossos  piramidals
(PIR), que es poden presentar amb forma poligonal o parets
lleugerament convexes. En alguns botons és difícil determinar
si l’acabament de l’aresta forma un cos pentaèdric o pirami-
dal, ja que alguns pentaedres del tipus PTC presenten les vo-
res superiors molt tancades. 

Figura 3. Tipus i subtipus de botons identificats a la cova del
Camp del Bisbe. La columna de la dreta identifica la matèria
primera en què van ser manufacturats: Iv: ivori elefant; O: os;
S: ullal de Sus domesticus (ampliat a partir de Lull et al. 1999). 
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També tenim els botons de tipus mixt, amb base rectan-
gular de laterals rectes i terminació piramidal al vèrtex superi-
or (PTP). Aquests botons presenten una clara intencionalitat
de conferir un vèrtex piramidal amb un marcat canvi al terç
superior de les parets laterals, paral·leles en la meitat inferior. 

Hi ha dos grups morfològics que es distingeixen nítida-
ment dels anteriors. Un està format pels botons d'ullal de porc
tallats  perpendicularment  a  l'eix  del  mateix  ullal  (SC).
Aquests, tot i formar un grup propi, es poden distingir segons
l'acabat en tres subtipus que ja han estat descrits a la cova des
Càrritx (Lull et al. 1999: 253). En el nostre cas, tots presenten
la típica cavitat pulpar, que en facilita la identificació i la ma-
joria es poden adscriure al subtipus SCB. 

L’altre grup (TRI) el configuren botons que es podrien
considerar com a PTA (pentaedres oberts), però de dimensions
gairebé miniaturitzades. Són uns botons que ja s’han descrit
anteriorment  a  la Cometa des Morts (Escorca)  (Veny 1968:
fig. 180) i que també són freqüents a l’abric de Son Matge.
Les seves reduïdes dimensions, no equiparables a exemplars
atípics de morfologia similar,  impliquen que es distingeixin
com un grup propi. 

Un darrer tipus de botons són les plaquetes planes d'os
(PPP) o lleugerament convexes d'ullal de porc (PPC). Del pri-
mer grup sols comptem amb un exemplar del qual se’n con-
serva la meitat. Presenta una forma trapezoidal, amb una lleu-
gera tendència a eixamplar-se a la zona central. La superfície
està molt polida. Del segon grup en tenim dos exemplars pràc-
ticament complets i el fragment d’un tercer. Tots es varen ta-
llar  aprofitant  longitudinalment  la  base  d’un  ullal  de  porc,
conservant l’inici de les parets laterals.

Tot i que no es pot fer una valoració conclusiva sobre la
predominança d’una  morfologia  específica de botó sobre la
resta, la impressió és que tenim un domini compartit entre els
grans botons d'ivori d’elefant (CRC1a, CRC1b i PTP1) i els
botons mitjans entesos com a conjunt (PTA1, PTP2, PIR, PTC
i CRC2). Aquests darrers acumulen la major part de fragments
calcinats i podrien trobar-se infrarepresentats. Menys presèn-
cia semblen tenir els botons d'ullal de porc tipus SC i CRA i
d'os de PTA2 i TRI, en aquest ordre. Les plaquetes amb doble
perforació també serien elements poc freqüents i se situarien
junt amb les darreres morfologies de botons esmentades.

3. CONSERVACIÓ

La conservació de la mostra és molt variable. La major
part d’elements (n = 140) presenten una forta calcinació amb
la consegüent pèrdua de matèria i fragmentació de les peces.
La fragilitat deguda a la calcinació també dificulta la identifi-
cació de la matèria primera i el remuntatge dels fragments en-
tre  si.  Els botons cremats  són menys  nombrosos,  29 casos.
Aquest estat de conservació es troba present en totes les matè-
ries i morfologies, encara que abunda més en botons d’ivori i
ullal de porc enfront dels botons d’os, majoritàriament calci-
nats. Cal esmentar en aquest sentit que els botons fabricats en
ivori d’elefant i, sobretot, els realitzats en ullal de porc presen-
ten una menor alteració tèrmica que els botons realitzats en os.
L’explicació més probable és la major resistència a la termoal-
teració de les dents enfront de l’os. 

Finalment,  només en 45 casos les  peces  no presenten
termoalteració visible o aquesta afecta només parcialment al-
gun punt de la superfície. Són aquests botons els que tendei-
xen a conservar una major part del seu volum original o, en
cas de fragmentació, és més fàcil remuntar els diversos frag-
ments que els componen.  És evident que la termoalteració té
un paper clau en la conservació. Si repassem l’estat de fragmen-
tació, trobem 41 botons sencers (un 20 % del total), la majoria
d'ivori i ullal de porc. A aquests s'hi sumen 25 exemplars en què
es conserva 2/3 parts o més del volum del botó. Una xifra simi-
lar, 23, és la que representen els botons que conserven més de la
meitat del seu volum. Finalment, el conjunt més abundant, amb
131 fragments (60 % del total de fragments), són els que repre-
senten menys de la meitat del botó. D’aquests, un 87 % està
calcinat o fortament cremat i té una consistència pulverulenta
que difumina la forma original de les arestes. En els 60 casos de
botons que conserven més de 2/3 parts, incloent-hi els sencers,
el percentatge de botons cremats o calcinats es redueix al 50 %. 

La presència tant de botons calcinats com sense termoal-
teració pot indicar que el foc es va localitzar en una zona de la
cova, o bé que alguns botons estaven protegits per elements
que  no  s’han  conservat.  També  valorem la  possibilitat  que
aquesta diferència es degui a diferents moments d'introducció
dels botons a la cova i també a diferents moments de neteja
mitjançant cremacions de diferent intensitat.
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4. MORFOMETRIES

A aquesta primera classificació morfològica, que suma 9
grups diferents, hi hem afegit una segona classificació d'acord
amb paràmetres mètrics. Per realitzar-la s’han utilitzat tan sols
els  exemplars  que  conservaven les  dimensions  de  longitud,
amplada i alçada, o bé en què aquestes es poguessin restituir a
partir de les parts conservades. A més, també s’ha utilitzat el
diàmetre de les perforacions com un element de diferenciació.
En total, per fer les proves morfomètriques, s’han utilitzat 60
dels 218 fragments recuperats. Cal esmentar que les plaquetes
amb doble perforació no s’han inclòs en aquest estudi.

Figura 4. Gràfic de dispersió entre la longitud i l’amplada màxima dels botons.

Longitud/amplada: una primera ullada al gràfic de dis-
persió de l’amplada i longitud confirma la impressió visual de
diferències importants entre les dimensions de cada tipus. Per
això s’han subdividit els tipus CRC, CRA, PTP i PTA en dos
subtipus cada un (figura 4). 

Alçada: quant a l’alçada, més enllà d’una clara diferen-
ciació dels tipus CRC1 per sobre dels 11 mm, la resta acostu-
men a presentar-se en un interval entre els 7 i els 10 mm. Tot i
aquesta aparent homogeneïtat, trobem tendències específiques
en la majoria de tipus que permeten un acotament intern més

reduït (CRC2, PTP1, PIR, SC) dintre d’aquest marge. En el
cas de PTA1, aquesta tendència es mostra amb dos grups, el
primer en torn de 7 mm i el segon entre 9 i 10. 

Diàmetre perforacions: el grup CRC1 s’ha subdividit en
dos  subtipus  suplementaris  en  un  tercer  nivell  (CRC1a  i
CRC1b). Aquest tercer nivell distingeix exemplars molt simi-
lars entre si i, per tant, diferenciats de la resta de subtipus però
amb diferències en la longitud màxima i el diàmetre de la per-
foració. Aquest últim és marcadament diferent amb 2,5 mm de
mitjana per al grup CRC1a i 4 mm per al grup CRC1b. Una
diferència idèntica en el diàmetre dels orificis es troba entre
els subtipus PTP1 (4 mm) i PTP2 (2,5 mm). A diferència del
cas anterior, aquí les dimensions del diàmetre de les perforaci-
ons podrien explicar-se per la menor amplada de PTP2. 

Figura 5. Diàmetres de les perforacions segons el tipus de botons.

Tenint en compte les mètriques dels botons, i amb espe-
cial atenció al diàmetre de les perforacions i la matèria,  els
grups CRC1b i PTP1 presenten una estreta relació que podria
suggerir un origen i procés de fabricació compartit, tot i pre-
sentar-se sota morfologies lleugerament diferenciades. 

En el gràfic de la figura 5 es mostra el diàmetre de l'ori-
fici de les perforacions en relació amb el subtipus de botó. Ai-
xí veiem com es formen, almenys, quatre grans freqüències: 

(1) Un grup d’orificis de menys d'1,5 mm de diàmetre,
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propi dels tipus SC i TRI i determinats per l’amplada màxima
del botó.

(2) Un gran grup que engloba diferents morfologies amb
perforacions entre 2 i 3 mm. Trobem certes tendències especí-
fiques per a cada tipus. 

(3) Un grup exclusiu dels botons PIR amb orificis entre
3 i 3,5 mm de diàmetre. 

(4) Un grup també restringit de botons dels tipus CRC1b
i PTP1 amb orificis  de 4  mm o més.  Cal  remarcar  que en
aquest  grup  també  hi  trobem  un  exemplar  atípic  del  tipus
PTA1. 

L’estudi comparatiu del diàmetre de les perforacions és
rellevant perquè ens indica el gruix de l'estri emprat durant la
perforació. Aquest element també ens serveix per establir les
gestualitats que es van posar en moviment durant la manufac-
tura dels botons. L'homogeneïtat d’alguns grups de botons, en
aquest sentit, suggeriria una especialització en la fabricació de
certs tipus de botons. Evidentment, aquestes tendències s’han
de confrontar amb els altres paràmetres mètrics perquè siguin
rellevants, tots els quals formen part d’una sèrie de decisions
de caràcter tecnològic. 

La  prova  estadística  de  components  principals  (PCA)
ens permet avançar més enllà en l’estudi de les diferents mor-
fometries (figura 6). Aquesta prova ens mostra la distància in-
tergrupal  i  si  aquests  són distingibles  mètricament.  Els  dos
factors escollits representen el 89 % de la variància i són alta-
ment significatius. El primer, que representa el 69 %, estableix
valors positius a les variables de la longitud, l’amplada, l’alça-
da i el diàmetre de la perforació. El segon factor, amb una re-
presentació del 21 %, té en compte negativament l’alçada mà-
xima i positivament el diàmetre dels orificis. 

La  representació  gràfica  de  la  prova  ens  mostra  uns
grups molt diferenciats que se situen als extrems del gràfic.
Els de majors dimensions, a la dreta, es corresponen amb tipus
fabricats en ivori d’elefant (CRC1a, CRC1b, PTP1). Els bo-
tons que ocupen poc volum queden a l’esquerra (PTA2, TRI,
SC), fabricats en os i ullal de porc. A la zona central tenim un
grup heterogeni que engloba els grups PTA1 i PTP2, i el grup
PIR, al centre però a la part superior, es diferencia dels anteri-
ors pel major diàmetre dels orificis. La superposició entre els
grups PTA1 i PTP2, per un costat, i dels grups PTC i CRC2,

són reveladors. Són botons que presenten formes molt similars
entre si i, a més, comparteixen el conjunt de variables mètri-
ques que s’han estudiat aquí. Es podria suggerir que, tot i els
diferents acabats i l’ús de diferent matèria primera, es tracta
de manufactures d’origen compartit. 

Dintre dels diferents grups destaca l’elevat grau d’estan-
dardització del  tipus PTP1. Observant  les estadístiques des-
criptives del grup (taula 1) tots els seus paràmetres tenen una
desviació estàndard molt baixa (D. St.). Les mides de la major
part del grup se situen aproximadament en els  20,5 mm de
longitud, 9,2 mm d’amplada i 9,2 d’alçada. El diàmetre de les
perforacions  també  reprodueix  aquesta  extrema  uniformitat.
Aquest grup es caracteritza per botons amb un diàmetre de 4,3
mm de mitjana. En un principi esperaríem que la desviació es-
tàndard  fos  proporcional  al  diàmetre  dels  orificis,  però  en
aquest cas és idèntic en tots els individus. Amb només 0,04
mm, la seva desviació és molt inferior a les desviacions d’al-
tres tipus de botons. 

Taula 1. Mitjanes i desviació estàndard de les dimensions dels diferents
subtipus de botons.

Tot  i  l’aparent  diversitat  en  el  gràfic,  en  els  tipus
CRC1a  i  CRC1b veiem com no  se  superposen entre  si  ni
amb cap  altre  tipus.  El  primer  presenta la  major  part  dels
efectius en un marge molt compacte tot i  les seves impor-
tants dimensions. El tipus CRC1a es caracteritza per botons
amb una longitud d'entre 27 i 25 mm, i una amplada i alçada
entre els 11 i els 13 mm.

34



Figura 6. Representació de l'Anàlisi de Components Principals dels bo-
tons de la Cova del Camp del Bisbe.

 Gairebé totes les perforacions es van realitzar amb una
broca de 2,5 mm de diàmetre. En aquest cas, el marge de des-
viació és de 0,2 mm. Dos botons es van perforar amb una bro-
ca de 2 mm de diàmetre.

El  grup CRC1b, tot i  compartir  la forma amb el grup
CRC1a, es diferencia de l’anterior en dos aspectes: la longi-
tud, entre els 20 i els 22 mm, i els orificis, que són de 4 mm de
diàmetre. La forta desviació estàndard en aquest punt ve con-
dicionada per l’existència d’un sol botó amb la perforació de
2,7 mm de diàmetre. L’amplada i l’alçada es mantenen en la
mateixa distribució. 

Finalment, com s’ha vist en altres estudis,  el tipus SC
forma un conjunt molt homogeni amb unes proporcions molt
esveltes. També aquí, sumant el conjunt d'observacions realit-
zades, se suggereix la presència d’un únic centre productor es-
pecialitzat en els botons d’aquest tipus recuperats a la cova del
Camp del Bisbe. 

5. DISCUSSIÓ

Sens dubte, un del trets més característics i singulars del
conjunt d’elements de subjecció de la cova del Camp del Bis-

be, és la important presència de botons amb perforació en “V”
de base rectangular manufacturats en ivori d’elefant. Però la
seva  exclusivitat  també suposa  un  condicionant  a  l’hora de
cercar paral·lels. Botons similars en dimensions, morfologies i
matèria primera s’han documentat a contextos campaniformes
i argàrics del sud-est peninsular, tots ells anteriors a 1550 cal.
BC (López Padilla 2006).  Una de les qüestions que queden
per resoldre és si aquests botons es varen manufacturar a les
illes o si varen arribar ja com a objectes totalment acabats. 

Un altre element interessant és l'heterogènia representa-
ció de diferents morfologies que, més enllà de la forma, també
mostren morfometries distintives. En principi, s’assumeix que
durant el naviforme mitjà i final es tendeix a una homogeneït-
zació  de  les  formes  i  les  mètriques  associades  a  cada una.
L’estudi d’una important col·lecció de botons de diferents ja-
ciments  balears  suggeria  el  pas  d’una  estructura productiva
multicèntrica fins al naviforme inicial, cap a una major especi-
alització i una reducció dels centres de manufactura per a perí-
odes posteriors (Lull et al. 2004). 

En el cas que estudiem, trobem que aquesta estandardit-
zació afecta certs tipus de botons, però no tots. Així, els bo-
tons  realitzats  exclusivament  en  ivori  d’elefant  (subtipus
CRC1, PTP1 o PIR) o ullal de porc (SC) mostren una major
homogeneïtat interna que els realitzats en os o que poden estar
manufacturats en diferents matèries primeres. Aquestes dades
semblen coincidir amb la lectura d’una major especialització
d’alguns tipus de botons a mesura que transcorre el període
naviforme. L’extrema homogeneïtzació de les perforacions en
alguns subtipus com PTP1 o CRC1b són consistents amb la
hipòtesi de tallers especialitzats. Addicionalment, trobar per-
foracions de diàmetres marcadament diferenciats en subtipus
molt similars entre ells (p. ex.: CRC1a i CRC1b) podria indi-
car l’existència de diferents tallers que realitzaven productes
gairebé idèntics i amb una distribució molt restringida si assu-
mim una producció local.  El  fet  que aquestes morfometries
tan estandarditzades siguin exclusives de la cova del Camp del
Bisbe,  ja  que  és l’únic  context  arqueològic balear  on s’han
identificat aquestes variants morfomètriques de botons, resulta
certament paradoxal. Més, si tenim en compte que és una ma-
tèria primera exògena, que forçosament havia d’arribar des del
mar, i la cova es troba al centre de l’illa. 
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Figura 7. Selecció de botons representatius de cada tipus i subtipus descrits al text (dibuixos M. Escalas Vallespir).



Per altra banda, atès el gran nombre de morfologies re-
presentades, el registre de la cova no encaixa amb la hipòtesi
d’una concentració dels espais de treball. Tenint en considera-
ció que l’ús funerari de la cova se situa entre el 1400/1450-
900 cal. a. de la n. e. (Valenzuela et al. en aquest volum), no
podem argumentar a favor que aquesta heterogeneïtat de for-
mes sigui deguda a un ús perllongat de la cova des de mo-
ments  prenaviformes.  El  fet  mateix  que  els  botons  d'ivori
d’elefant  es  presentin  en  morfometries  diferenciades,  tot  i
l’elevada estandardització d’algunes, ens aboca a assumir que
durant aquest període es va mantenir la multicentralitat de la
producció. 
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