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ELS MATERIALS TALAIÒTICS DE LA COL·LECCIÓ VIVES ESCUDERO. 
LES EXCAVACIONS DE TIRANT I BINIDONAIRE

Octavio Pons Machado
Museu de Menorca

INTRODUCCIÓ

Antoni Vives Escudero va ser un numismàtic i arqueòleg
d’origen menorquí que, entre finals del segle  XIX i el primer
quart del segle XX, va formar una de les majors i més impor-
tants col·leccions arqueològiques i numismàtiques d’Espanya.

L’any 1945 la junta del patronat del Museu Provincial de
Belles Arts de Maó va demanar als seus familiars si estarien
disposats a fer un dipòsit d’alguns dels objectes de procedèn-
cia menorquina que integraven la col·lecció Vives Escudero
perquè fossin exposats a les sales del Museu. El 2 de març de
1946 es va  firmar l’acta de dipòsit  i  entrega dels materials
(Andreu 2016, 21).

ANTONI VIVES ESCUDERO I MENORCA. L’ADQUI-
SICIÓ DE LES PECES MENORQUINES

L'estreta relació entre Antoni vives Escudero i Menorca
ens servirà per entendre com el nostre personatge va nodrir la
seva col·lecció d’objectes que tenen una procedència menor-
quina (Pons 2016, 37).

Va néixer a Madrid l’any 1859, però la seva família va
retornar a Menorca, lloc on passarà la seva infantesa i adoles-
cència. En aquesta etapa estableix una forta amistat amb Fran-
cesc Hernández Sanz, amb el qual realitza excursions de re-
cerca  i  exploració  als  jaciments  prehistòrics  de  l’illa.  En
aquests moments,  tindrà accés a les importants col·leccions
arqueològiques illenques, com la que està formant contempo-
ràniament Joan Pons i Soler, o la confegida a finals del segle
XVIII i  principis del  XIX pels germans Ramis i Ramis. L’any
1875 marxa de Menorca a Madrid per cursar estudis superiors,
però sempre mantindrà el contacte amb Menorca, on té la seva
família i amics de la infantesa.

Per motius de salut passarà una temporada a  Menorca,
concretament a Fornells, entre els anys 1903 i 1905. En aquesta

etapa realitzarà excavacions arqueològiques a Tirant i Binido-
naire, les quals li permetran la recuperació d’un seguit de cerà-
miques i d’objectes de bronze que passaran a formar part de la
seva col·lecció particular i li serviran de base per a la realització
de diferents estudis arqueològics. En aquest moment, fa la com-
pra de col·leccions arqueològiques formades a Menorca, com la
dels germans Ramis i Ramis i la col·lecció del prevere Francesc
Cardona i Orfila. Al mateix temps, estableix sòlides relacions
amb personatges illencs vinculats al món de la cultura i l’arque-
ologia de Menorca, com Francesc Camps i Mercadal, el qual li
regala una sèrie d’objectes de la seva col·lecció particular.

L’any 1906 publica el seu article “La moneda en la Edad
de Bronce”, en el qual ens indica el següent: “De los objetos
de Menorca, algunos proceden de la colecciones Ramis, Car-
dona, Camps, etc. (...) los demás son el producto de excava-
ciones practicadas en dos sitios distintos que contenían ente-
rramientos: uno en las canteras de Tirant (...) y el otro (...) en-
tre las fincas Binidonaire y Santa Teresa” (Vives 1906, 1133-
1135).

Entre els anys 1914 i 1917 va realitzar diferents excava-
cions arqueològiques a l’illa, la primera. l’estiu de 1915. a la
naveta occidental de Biniac, i la segona, al poblat de Biniaiet,
entre els mesos de juliol i setembre de 1916, per encàrrec de la
Comissió Estatal de Monuments, gràcies al suport de l’Ateneu
de Maó, institució de la qual és soci honorífic.

A més de les excavacions i compres, mitjançant bescan-
vis i donacions anirà adquirint tot un seguit d’objectes de dife-
rents èpoques, de procedència menorquina, que aniran nodrint
els fons de la seva col·lecció. 

ELS MATERIALS DE TIRANT I BINIDONAIRE

Entre els anys 1903 i 1905, realitza unes excavacions ar-
queològiques a dues coves d’enterrament, situades a la costa
nord de Menorca (figura núm. 1). Part dels objectes de bronze
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recuperats  en  aquestes  excavacions  van  ser  publicats  l’any
1906 (Vives 1906, 1334) i apareixen a les làmines de l’àlbum
de dibuixos que es conserva al Museu Arqueològic Nacional
(Garcia-Bellido 1993, 95-102). Pel que fa a les ceràmiques i
les denes de pasta de vidre, es publiquen parcialment a l’in-
ventari dels monuments artístics (Vives 1909,122-104, 140) i
a la segona part del “Arte Egeo” (Vives 1910, 400-401). Al-
guns d’aquests materials actualment estan dipositats al Museu
de Menorca, mentre que d’altres només els coneixem per les
làmines de dibuixos i fotografies, ja que, desgraciadament, no
sabem on són en l’actualitat.

Tirant

Tirant Nou és un lloc situat a la costa nord de Menorca,
al terme municipal des Mercadal, que se situa a molt poca dis-
tància de la pedania de Fornells. A un punt proper a les cases
del  lloc,  hi ha les restes d’un  assentament talaiòtic,  que ell
descriu (Vives 1908, 31 i Vives 1909, 59-60 ).  A la mateixa
propietat,  hi ha dues coves naturals que van ser  retocades i
emprades com a llocs d’enterrament anomenades coves d’en
Servera.

Respecte a l’excavació realitzada a les coves de Tirant,
les referències que ens proporciona a la bibliografia són molt
minses i tot  just  ens indiquen la possible situació del jaci-
ment i, indirectament, quin era el contingut. Aquestes indica-
cions són les següents: “(...) en las canteras de Tirant, a unos
tres Kms. de la costa norte de la isla” (Vives 1906, 1135),
“Siempre que se consigue escalar alguna de las cuevas artifi-
ciales antes mencionadas, sobre todo las de difícil acceso, se
encuentra  en  su  interior  restos  de  esqueletos  y objetos  de
bronce de igual o análoga clase a los que hemos encontrado
en los enterramientos de Binidonaire y Tirant” (Vives 1908,
30),  “Vaso en forma de maceta, con una cartela de adorno
plumeado en su frente, y a los lados dos muñones a manera
de cuernos, este modelo constituyó un tipo exclusivo de Me-
norca (f 76). 

Algunos ejemplares en col. Pons y Soler, la mayoría,
unos cincuenta  en la Col.  Vives, de distintas procedencias,
entre ellas Tirant y Binigaus”(Vives 1909, 103-104) i “(...)
Varios collares. Los reproducidos de nuestra colección pro-

ceden de Menorca, excavados por nosotros mismos en Bini-
donaire y Tirant, y otros proceden de  la antigua colección
Ramis (...)” (Vives 1909, 140; Vives 1910, 413).

Els objectes que hem pogut associar a aquest jaciment
són els següents:

• Tassa troncocònica sense peu amb el llavi bisellat cap
a l’interior. Presenta una ansa que sobresurt per da-
munt la vora. La base és lleugerament bombada. El
fang és ocre i gris amb desgreixant blanc. Té un dià-
metre de vora de 8,4 cm, un diàmetre de base de 5
cm, una alçada màxima de 9,4 cm i una alçada de 6,2
cm de la base a la vora. Núm. inv. Museu de Menor-
ca V150 (Vives 1910, 401), figura 2, núm. 1.

• Cassoleta d’un peveter amb tapadora de cos hemisfè-
ric amb un ull a cada lateral que permet el pas d’un
fil. Pasta ocre amb desgreixant blanc. Núm. inv. Mu-
seu de Menorca  V334 (Vives 1910,  400),  figura 2
núm. 2.

• Tapadora d’un peveter que té forma cònica amb un
ull a  cada lateral que permet  el  pas d’un fil.  Pasta
ocre gris amb desgreixant blanc. Núm. inv. Museu de
Menorca V335 (Vives 1910, 400), figura 2 núm. 2.

• Cassoleta d’un peveter amb tapadora de cos hemisfè-
ric amb un ull a cada lateral que permet el pas d’un
fil. Pasta ocre gris amb desgreixant blanc. Parets es-
patulades. Fa 3,5 cm d’alçada i un diàmetre de 6,5
cm. Núm. inv. Museu de Menorca V337 (Vives 1910,
400).

• Tapadora d’un peveter que té forma cònica amb un
ull a  cada lateral que permet  el  pas d’un fil.  Pasta
ocre gris amb desgreixant blanc. Fa 3 cm d’alçada i
5,5 cm de diàmetre.  Núm. inv.  Museu de Menorca
V338 (Vives 1910, 400).

Part dels vasos de fons alt de la seva col·lecció procedei-
xen de l’excavació que va realitzar a les coves de Tirant. Des-
graciadament no hem pogut destriar quins d’aquests vasos van
ser recuperats a l’excavació (Vives 1909,140)

• Campaneta de bronze de forma cònica i amb les pa-
rets lleugerament còncaves. La paret exterior està de-
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corada amb tres bandes de línies incises. El batall és
una petita barra de bronze. Té una alçada de 7,5 cm i
un diàmetre màxim de 4,2 cm. Núm. inv. Museu de
Menorca V91 (Garcia-Bellido 1993, làm. 97 núm. 3,
247), figura 2 núm. 3.

• Bracerola de bronze de secció triangular. Té un dià-
metre de 7,7 cm. Núm. inv. Museu de Menorca V160
(Garcia-Bellido 1993, làm. 98 núm. 1, 247), figura 2
núm. 4.

• Bracerola de bronze de secció circular. Té un diàme-
tre de 7 cm.  Núm.  inv.  Museu de Menorca  V1095
(Garcia-Bellido 1993, làm. 98 núm. 2, 247), figura 2
núm.  5.

• Bracerola de bronze de secció triangular. Té un dià-
metre  de  7,54  cm.  Núm.  inv.  Museu  de  Menorca
V840 (Garcia-Bellido 1993, làm. 98 núm. 3, 247).

• Bracerola de bronze de secció circular. Té un diàme-
tre de 5,9 cm. Núm. inv. Museu de Menorca V514
(Garcia-Bellido 1993, làm. 98 núm. 4, 247), figura 2
núm. 6

• Bracerola de bronze de secció circular. Està fragmen-
tada.  Núm.  inv.  Museu de  Menorca  V513 (Garcia-
Bellido 1993, làm. 98 núm. 6, 247), figura 2 núm. 7.

• Bastó de comandament de bronze de cos troncocònic
de secció circular. Localització desconeguda (Garcia-
Bellido 1993, làm. 100 núm. 1, 248), figura 2 núm. 8.

• Bastó de comandament de bronze de cos troncocònic
de secció circular. Localització desconeguda (Garcia-
Bellido 1993, làm. 100 núm. 2, 248), figura 2 núm. 8.

• Torques de bronze. Localització desconeguda (Garci-
a-Bellido 1993,  làm.  94-95 núm. 2,  246),  figura  2
núm. 9.

• Torques de bronze. Localització desconeguda (Garci-
a-Bellido 1993,  làm.  94-95 núm. 3,  246),  figura  2
núm. 9.

• A l’interior de les coves d’en Servera va recuperar al
voltant de 250 denes de pasta de vidre. La gran majo-
ria són de cos esfèric, monocromes o policromes de-
corades amb ulls, però algunes són de cos anular  i
monocromes.  Localització  desconeguda.  (Vives
1909, 139-140, fig. 105).

Binidonaire

Binidonaire és un lloc que hi ha a la costa nord de Me-
norca, al terme municipal des Mercadal. Vives ens descriu la
situació del jaciment i les troballes de la manera següent: “(...)
en la misma costa y en un pequeño acantilado sobre el mar
mismo, en el sitio que forma la medianeria entre las fincas Bi-
nidonaire y Santa Teresa; este enterramiento estaba a dos me-
tros sobre el nivel del agua, y tan combatido por las olas, que
la  mayoría  de  objetos  que  se  encontraron,  sobre  todo  los
mayores, se hallan en muy mal estado por descomposición del
metal, descomposición que sigue su curso de un modo irreme-
diable.” (Vives 1906, 1135).

Els objectes recuperats a l’excavació de la dita  cova i
que van ser publicats per Vives corresponen a diferents objec-
tes de bronze i algunes denes de pasta de vidre. No coneixem
cap peça de ceràmica recuperada en aquest jaciment. Els ob-
jectes que hem pogut documentar són els següents:

• Tira  de  bronze de  17,5 cm de longitud. Núm.  inv.
Museu de Menorca V517 (Garcia-Bellido 1993, làm.
96 núm. 1, 246), figura 3 núm. 1.

• Tira  de  bronze.  Localització desconeguda  (Garcia-
Bellido 1993, làm. 96 núm. 2, 247), figura 2 núm. 2.

• Tira de bronze de 8,7 cm de longitud. Núm. inv. Mu-
seu de Menorca V900.   (Garcia-Bellido 1993,  làm.
96 núm. 3, 247), figura 3 núm. 3.

• Bracerola de bronze de secció circular. Té un diàme-
tre de 5,9 cm. Núm. inv. Museu de Menorca V512
(Garcia-Bellido 1993, làm. 98 núm. 5, 247), figura 3
núm. 4.

• Bracerola  de  bronze  de  secció  circular.  Núm.  inv.
Museu  de  Menorca  V760  (Garcia-Bellido  1993,
Làm. 99 núm. 4, 247), figura 3 núm. 5.

• Espiral de bronze. Localització desconeguda (Garcia-
Bellido 1993, làm. 99 núm. 3, 247), figura 3 núm. 

• Banya de bronze de cos troncocònic de secció circu-
lar amb un colze a l’extrem proximal. L’extrem distal
del cos acaba en un botó. Localització desconeguda
(Garcia-Bellido 1993, làm. 102 núm. 1, 248), figura
3 núm. 7.
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• Banya de bronze amb el cos de secció circular que
presenta un colze a l’extrem proximal. Localització
desconeguda (Garcia-Bellido 1993, làm. 102 núm. 2,
248), figura 3 núm. 8.

• Bastó de comandament de bronze de cos troncocònic
de secció circular. L’extrem superior està rematat per
un  botó.  Localització  desconeguda  (Garcia-Bellido
1993, làm. 102 núm. 3, 248), figura 3 núm. 9.

• Conjunt de fragments de ferro que formaven part de
diferents braceroles de secció circular. Núm. inv. Mu-
seu de Menorca V53.

• Conjunt d’onze denes de cos cilíndric decorat amb
ulls i protuberàncies Localització desconeguda (Vi-
ves 1909, 139-140, fig. 105).

INTERPRETACIÓ DELS JACIMENTS I DELS MATE-
RIALS RECUPERATS

Antoni Vives Escudero assenyala als seus escrits que els ja-
ciments de Tirant i Binidonaire són funeraris. Indica que els tipus
d’objectes recuperats a ambdues necròpolis normalment aparei-
xen associats als enterraments de les coves artificials, tal com ell
ha pogut observar (Vives 1906, 1133-1135 i Vives 1908, 30). 

Tirant

Les excavacions que va portar a terme a Tirant van afec-
tar dues coves naturals retocades per l’home que es coneixem
amb el nom de coves d’en Servera. A l’interior de les dites co-
ves va recuperar objectes ceràmics, de bronze i de pasta de vi-
dre, que es troben habitualment als enterraments de les necrò-
polis talaiòtiques menorquines, com Calescoves o Sant Joan
de Missa, entre d’altres.El primer tipus de ceràmica que va re-
cuperar a Tirant correspon als cremadors de perfums talaiò-
tics, els peveters amb tapadora o vasets amb anses perforades
per a la suspensió. Aquests objectes només apareixen en con-
textos funeraris, que podríem datar entre els segles VI i I a. de
la n. e. A la cova XIX de Calescoves aquests peveters amb ta-
padora apareixen associats a bastons de comandament, cam-
panetes, braceroles, torques i vasos de fons alt, el mateix tipus
d’aixovar funerari recuperat a Tirant (Veny 1982, 81-95).

Un segon tipus ceràmic recuperat al jaciment són els va-
sos de fons alt o de doble fons (Vives 1910, 400). Apareixen
tant en contextos domèstics com funeraris, però sempre s’ha
considerat  que eren uns elements amb una forta connotació
simbòlica per la forma i disposició de la seva cartel·la frontal,
envoltada per dues petites anses en forma de mugró, que s’ha
interpretat com la representació simbòlica d’un cap de brau,
divinitat vinculada a la fertilitat. La cronologia d’aquests va-
sos s’ha de situar entre els segles VI i I a. de la n. e. Aquestes
formes ceràmiques també formen part de l’aixovar recuperat a
la cova XIX de Calescoves (Veny 1982, 81-95).

La tassa troncocònica amb ansa circular elevada sobre la
vora podria ser un element més antic que els peveters i els va-
sos de fons alt i  alguns autors l’assimilen a les tasses sense
peu amb ansa semicircular lateral que apareixen en contextos
domèstics i funeraris que abasten del 1200 al 800 a. de la n. e.,
com la naveta de Binipati (Plantalamor, L. i Sastre, J. 1991,
171) o sa Creu d’en Ramis. 

El conjunt d’objectes de bronze recuperats al jaciment el
formen braceroles, una campaneta, bastons de comandament i
torques. Aquests mateixos tipus d’objectes apareixen a l’aixo-
var funerari recuperat a la cova XIX de Calescoves. 

Les polseres de secció circular o semicircular tenen una
perduració molt llarga en el temps, ja que apareixen en contex-
tos funeraris del 1200-1000 a. de la n. e. i encara són presents
als aixovars dels enterraments dels segles VI a I a. de la n. e. Els
torques apareixen amb freqüència als enterraments de la dar-
rera fase de la cultura talaiòtica i s’han de situar cronològica-
ment entre els segles VIII i III a. de la n. e.

Les campanetes o sons protectors apareixen a Menorca
en contextos funeraris i domèstics que es poden situar crono-
lògicament a partir del segle V a. de la n. e. i el seu us  perdu-
rarà fins el segle  I o  II. En els casos dels contextos funeraris
aquestes campanetes apareixen associades a denes de collar de
pasta de vidre, tal com passa a Tirant o a les coves XIX i LIV
de la necròpolis de Calescoves (Veny 1982, 175-184), per in-
fluència del món púnic, on aquests elements són emprats per
allunyar amb el seu so els mals esperits tant dels vius com
dels morts.

Els bastons de comandament apareixen en contextos fune-
raris menorquins de la darrera fase de la cultura talaiòtica, com a
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les necròpolis de Calescoves o de Sant Joan de Missa, i s’han de
situar cronològicament entre els segles VI i III a. de la n. e.

A l’excavació es va recuperar un conjunt d’unes 250 de-
nes de pasta de vidre (Vives 1909, fig. 105). Aquests grans bà-
sicament corresponen a dos tipus, les denes esfèriques mono-
cromes i les denes esfèriques policromes decorades amb ulls.
En menor quantitat, es pot apreciar també la presència d’algu-
nes denes anulars monocromes.  Aquests objectes apareixen,
fonamentalment, en els contextos funeraris menorquins datats
entre els segles V i I a. de la n. e. (Nicolás, 2014, 214-215). En
el món púnic les denes decorades amb ulls protegien el seu
portador dels mals esperits o el mal d’ull i apareixen amb fre-
qüència als àmbits funeraris com a protecció dels difunts.

Binidonaire

Per  les descripcions donades per  Vives,  el jaciment és
una cova o balma molt propera al mar. Els materials recupe-
rats que nosaltres hem pogut estudiar corresponen a objectes
metàl·lics, de bronze i de ferro, així com un conjunt de denes
de pasta de vidre.

Els objectes de ferro són un conjunt  de fragments de
secció circular que formaven part de polseres. Aquests objec-
tes apareixen a les necròpolis de la darrera fase de la cultura
talaiòtica,  com Calescoves,  i estan  associats a enterraments
datats entre els segles V i I a. de la n. e.

Tenim documentades dues braceroles circulars de bronze
que tenen una perduració molt llarga en el temps, ja que aparei-
xen en contextos funeraris del 1200-1000 a. de la n. e. i encara
són presents als aixovars dels enterraments dels segles VI-III a. de
la n. e. com els de la cova XIX de Calescoves. Tenim coneixe-
ment de la troballa d’una espiral de bronze feta a partir d’una là-
mina de bronze plana revoltada. Tal com passa amb les polseres,
la seva cronologia és bastant dilatada en el temps i poden aparèi-
xer en contextos funeraris que abasten del 1200 al segle III a. de la
n. e. A l’aixovar de la cova XIX de Calescoves es va recuperar un
conjunt d’objectes fets a partir de làmines planes de bronze simi-
lars al trobat a Binidonaire (Vives 1982, 81-95) i que s’han de si-
tuar entre els segle VI i  III a. de la n. e.

Es va recuperar un bastó de comandament, objecte que
apareix en  els contextos funeraris menorquins de  la  darrera

fase de la cultura talaiòtica, com a les necròpolis de Calesco-
ves o de Sant Joan de Missa, els quals s’han de situar cronolò-
gicament entre els segles VI i  III a. de la n. e.

Va trobar dues banyes de brau de bronze, una completa i
l’altra  fragmentada.  La  banya  completa  presenta  un  botó  a
l’extrem distal, molt similar als que documentem a la part su-
perior dels bastons de comandament. La seva datació creiem
que ha de ser la mateixa que la donada al bastó de comanda-
ment.

Vives publica un conjunt d’onze denes de pasta de vidre
recuperades al jaciment. Totes són de cos cilíndric, policromes
i amb una decoració formada per ulls i protuberàncies (Vives
1909, fig. 105). La datació donada a aquest tipus de denes és
dels segles V i IV a. de la n. e. i són similars a les recuperades a
la cova LIV de la necròpolis de Calescoves (Veny 1982, 184
fig. 115). La cronologia per a aquests objectes abasta del segle
V al segle I a. de la n. e. La funció d’aquests objectes era allu-
nyar els mals esperits del cos del difunt.

CONCLUSIONS

Pel que sabem actualment, a la darrera fase de la cultura ta-
laiòtica de Menorca, les inhumacions es realitzen a l’interior de
coves artificials picades a les parets calcàries dels penyals de Me-
norca. Pel que fa als rituals funeraris, a partir del segle V a. de la
n. e. es generalitzaran els enterraments en calç, amb uns aixovars
que ja acumularan una major quantitat d’objectes importats, com
les denes de pasta de vidre o les ceràmiques clàssiques, tots arri-
bats a l’illa mitjançant el comerç amb els púnics d’Eivissa. Asso-
ciats a aquestes importacions apareixen les braceroles de bronze i
de ferro, els torques, els bastons de comandament, les campane-
tes, els peveters amb tapadora i els vasos de fons alt.

No obstant això, a l’inici del talaiòtic final encara es rea-
litzen enterraments en taüts de fusta, algun dels quals sabem
que tenien forma de brau o presentaven el cap d’un brau al
qual incorporaven unes banyes de bronze. En el cas de Menor-
ca hem documentat dos tipus de banyes: les de mida petita,
com les recuperades a la cova VII de Calescoves (Veny 1982,
43-50) o Biniguardó (Anglada 2013, 44-45), i les banyes gros-
ses, com les recuperades a Binidonaire. Aquestes banyes s’han
de relacionar amb el culte al brau, el qual començarem a do-
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cumentar a Menorca a partir del 850 a. de la n. e., com és el
cas de la cova des Pas, on alguns difunts es van cobrir amb
una pell de brau, o el cas de la cova XXI de Calescoves, on es
van recuperar vèrtebres i taps fets amb fèmurs de bou. Aquest
culte perdurarà fins al canvi d’era, tal com ens mostren les re-
presentacions simbòliques del cap de brau dels vasos de fons
alt o la figureta d’un brau recuperada davant un petit altar de
la taula de Torralba d’en Salort.

Creiem que la tassa troncocònica sense peu amb ansa se-
micircular que s’eleva sobre la vora no s’ha d’incloure amb el
grup de tasses amb ansa semicircular lateral, associat al món
funerari i domèstic anterior al segle VIII a. de la n. e. La forma
de l’acabat del seu cos, el bisellat del llavi i la solució de la
nansa creiem que es correspon més bé amb les ceràmiques de
la darrera fase de la cultura talaiòtica i que es podria situar
cronològicament entre els segles VI i III a. de la n. e.

En l’àmbit de les creences religioses, cal indicar la influ-
ència púnica sobre les comunitats menorquines del moment,
que venen determinades per la presència a les inhumacions de
dos elements amb un caràcter simbòlic al món púnic, les cam-
panetes o sons protectors i les denes amb ulls.  Aquests dos
elements són freqüents als enterraments púnics i tenen la fun-
ció de protegir el difunt dels mals esperits.

Podem concloure, doncs, que som davant dos llocs d’en-
terrament que cal situar cronològicament entre el segle VI i III

a. de la n. e., els quals presenten els habituals aixovars funera-
ris dels enterraments d’aquesta fase, on ja apareixen elements
exògens, com les denes de pasta de vidre, associades a les típi-
ques produccions endògenes de la darrera fase talaiòtica, com
són els vasos de doble fons i els peveters. 
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Figura 1. Situació dels jaciments.



Figura 2. Tirant:  núm. 1 Tassa  amb ansa, núm. 2 Peveter
amb  tapadora  (fotografies  Museu  de  Menorca),  núm.  3
campaneta, núm. 4-7 braceroles, núm. 8 bastons de coman-
dament, núm.9 torques (dibuixos 3-9  Museu  Arqueològic
Nacional, Madrid).

Figura 3. Binidonaire, núm. 1-3 tires de bronze, núm. 4-5 brace-
roles, núm. 6 espiral, núm. 7-8 banyes de brau, núm. 9 bastó de
comandament (dibuixos Museu Arqueològic Nacional, Madrid).
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