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L’ALQUERIA ISLÀMICA DE CAS SELLERÀS (ES MONESTIR, LA MOLA, FORMENTERA). 
LES DADES D’UNA ACTUACIÓ PREVENTIVA

Ricard Marlasca Martín
Mª José Escandell Torres

Josep Mª López Garí

L’objectiu  del  present  treball  és  donar  a  conèixer  els
resultats d’una actuació preventiva portada a terme l’estiu de
2016, a la finca de Cas Selleràs, a la venda des Monestir de la
Mola de Formentera. 

SITUACIÓ

La Mola de Formentera és un altiplà situat a l’extrem est
de l’illa. Connectat amb la resta de l’illa per un istme, sorgeix
del mar amb penya-segats d’uns 100 m d’alçada per quasi tota
la seva extensió (a excepció de la zona sud-oest). Amb uns 17
km2  de superfície, presenta al quadrant sud-oest el punt més
alt de l’illa, de 195 m s. n. m. El jaciment que presentem es
troba a la zona central i plana de la Mola, lleugerament esco-
rat cap al nord.

Els terrenys estan fonamentalment formats per una cros-
ta calcària coberta per “llims vermells, més o menys calcifi-
cats amb còdols angulosos de calcàries tortonianes” (Guasch
Ribas 2006, 27). Es tracta d’un indret on, si bé no hi ha més
aigua que la de la pluja, i les terres no són gaire fèrtils, són
apropiades per a una agricultura de secà, que ha protagonitzat
l’explotació agrícola de l’illa al llarg del temps. De fet,  a la
zona es diu que es tracta d’uns terrenys bons, pel  que fa  a
l’illa de Formentera.

ANTECEDENTS

La Mola de Formentera ens és ben coneguda, en el nos-
tre àmbit científic, fonamentalment per  les troballes d’època
prehistòrica, ja sigui d’un jaciment en pla, com la murada de
sa Cala (Ramon i Colomar 2010; Colomar i Ramon 2012), o
per les excavacions dutes a terme en algunes coves, com la
cova des Riuets (Trias i Roca 1975;  Marlasca Martín 2008;

Marlasca Martín 2010; López Garí et al. 2013; López Garí et

al. 2014; Marlasca et al. 2014), o la cova des Fum (Marlasca
Martín  i  López  Garí  2013;  Marlasca  Martín  i  López  Garí
2014). Al contrari, tot i que les dades pel que fa al període que
ens ocupa són poquíssimes, es pot dir que la gran majoria de
jaciments es localitzen a la Mola. Les prospeccions van per-
metre documentar  a Formentera 37 punts amb presència  de
materials andalusins en superfície, dels quals quasi la meitat,
15, es troben a la Mola.

Pel que fa a actuacions arqueològiques enfocades a èpo-
ca medieval, són fins a dia d’avui inexistents, i comptem no-
més  amb unes  dades  obtingudes  de  retruc,  per  l'existència
d’algunes  estructures  andalusines  adossades  a  una  murada
prehistòrica (Colomar i Ramon 2012). Els materials trobats en
aquell jaciment suposen l’evidencia segura més antiga de l’es-
tabliment o primeres visites de poblacions andalusines a l’illa,
en els segles IX-X. La poca entitat del jaciment —unes pobres
estructures tipus cabanes, adossades a un mur prehistòric, que
indicarien certa provisionalitat— es pot relacionar amb el fet
que es tracta pràcticament de l’única zona de l’illa on l’abasti-
ment d’aigua era segura o, almenys, més abundant, pels sur-
gents  a  algunes  coves  d’aquest  penya-segat,  en  especial  la
cova des Fum (Marlasca i Garí 2014). El coneixement de l’illa
i el seu potencial passaven per la descoberta de la seva rudesa,
manifestada especialment per la quasi total absència d’aigua,
només present  a algunes coves. Aquestes fonts cavernícoles
determinarien  també  el  primer  assentament,  en  precari,  en
aquest període, i potser en part al llarg de tot ell, atesa la con-
centració de jaciments a prop d’aquest penya-segat. La troba-
lla de restes ceràmiques andalusines a la cova des Fum i des
Pas, amb surgències, en serien la prova.

També són ben conegudes una sèrie de làpides funeràri-
es  procedents  de  la  Mola,  estudiades  per  Roselló-Bordoy
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(1975), dels segles X i XI, i es té notícia que a principi del se-
gle XX es va trobar una gran necròpolis a la finca de Cas Si-
monet, d’on s’extraurien diverses làpides i cips funeraris avui
desapareguts (Mañá de Angulo 1956, 12-16). En aquest àmbit,
s’ha publicat l’estudi d’una altra inscripció en cúfic (Ferrer et

al. 2015), en aquest cas en suport ceràmic, trobada a un solar
conegut com a teòric jaciment romà per la ceràmica en super-
fície (JA 105, Can Xomeu Sord).

Comptem a més amb un estudi de materials andalusins
que inclou les ceràmiques recollides en superfície a les pros-
peccions, on destaca el conjunt de la cova des Fum (Kirchner
2002). La realització del seguiment arqueològic del jaciment
que ara ens ocupa va venir motivada per la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat a una zona pròxima a dos punts a
on hi ha localitzats jaciments arqueològics. 

En un cas, el del jaciment JA-84 (del Catàleg del patri-
moni cultural de Formentera), conegut com es Monestir,  ens
trobem dins l’entorn de protecció de 200 metres. En aquest in-
dret s’haurien documentat tombes en cista i restes d’edificis
en diverses obres d’una casa actual, i es coneix també l’exis-
tència d’algunes sitges, tot plegat de cronologia incerta però
que, en algun cas, podria tenir relació amb el famós i malaurat
monestir medieval. De fet, es tracta de la zona on probable-
ment es troben les restes del desaparegut monestir de monjos
agustins, que va tenir una vida curta però intensa, d’una dura-
da que podria ser  inferior  als cinquanta anys (Ferrer 2014b,
247), plens d’ensurts i plets (Torres Peters 2005; 2011 i 2014).
De la seva fugaç existència en deriven els noms de l’actual
venda i de l’humil port a peus de la Mola, es Caló de Sant
Agustí. 

A uns centenars de metres més al nord, trobem un altre
jaciment, el JA-82, del qual només es coneixen alguns murs a
doble parament en superfície, relacionats amb fragments de
ceràmica d’època romana.

Per acabar, cal remarcar que en aquest indret es conserva
un dels coneguts aljubs de volta aèria de la Mola, l’aljub des
Monestir. Es tracta d’aljubs amb cambra o dipòsit rectangular,
coberts per  una volta de canó de mig punt, “aquests aljubs
mostren sempre l’extradós de la volta, aixecada sobre el ter-
reny circumdant, i la boca d’accés a l’aigua situada a l’espina-
da, prop d’un dels extrems o cap al centre”  (Serra 2006, 3,

143). Recentment, aquestes construccions han estat relaciona-
des amb una explotació ramadera del pla de la Mola en època
andalusina, quan s’haurien construït. La Mola és l’únic lloc de
l’illa on els podem trobar, un total de deu, i molt pròxim al ja-
ciment en estudi n'hi ha un, l’aljub Gran des Monestir. Segons
aquesta proposta, aquests aljubs se situarien a la vora o final
dels camins i  estarien  relacionats amb la  presència  de jaci-
ments andalusins (Ferrer 2014a i 2014b). El mateix autor ha
publicat recentment un treball que recull la situació actual dels
estudis a les Pitiüses en aquest període (Ferrer 2014c).

En definitiva, si bé les dades que tenim són escasses i
heterogènies, el potencial d’aquest territori pel que fa al conei-
xement de l’ocupació andalusina és altíssim, i es perfila com
un focus d’estudi d’especial interès. 

Tot seguit, presentem la situació dels jaciments andalu-
sins coneguts a la Mola de Formentera. S’ha intentat diferen-
ciar entre tres tipus. Per  un costat, els que sembla clarament
que es tracta d’alqueries. En segon lloc, els jaciments que tot i
la presència d’estructures murals en superfície, aquestes res-
ponen a un patró de construcció prehistòric, o també hi ha ma-
terial antic, per la qual cosa podrien ser assentaments reaprofi-
tats de diversa índole. Finalment, els jaciments a on només
s’han  documentat  materials en  superfície.  S’afegeixen,  des-
prés  dels  treballs  esmentats,  els  aljubs  com  a  elements
d’aquest període, així com dues zones d’on provenen les làpi-
des funeràries i  per  tant  hem de relacionar amb necròpolis
(Can  Simonet  als nord-oest  i  Can  Pep  Rita  al  sud).  També
s’han assenyalat dues coves, la cova des Fum (85) i la cova
des Pas (EP), per  la presència de material ceràmic d’aquest
període relacionat amb fonts, cosa que ens parlaria de la seva
visita per a l’abastiment d’aigua i, en el cas des Fum, clara-
ment  també com a refugi.  No hi ha dubte que en  un futur
aquest mapa veurà multiplicada la quantitat d’indicacions.

L’EXCAVACIÓ

Aquest jaciment no era conegut, ni estava marcat a les
cartes  arqueològiques,  però la  presència  en  superfície  de
material andalusí  per  tota  la  parcel·la  és molt  abundant, i
feia  preveure  abans  del  seguiment  l’existència  d’un  jaci-
ment d’aquesta cronologia a l’indret.
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Figura 1 Figura 1.- Imatge de la Mola amb indicació del jaciments andalusins coneguts per les prospeccions i presents al Catàleg
de jaciments de Formentera. També s’indica la situació dels aljubs de possible construcció medieval (desprès de Ferrer 2014 a i
b). Per últim s’indica la situació de dos indrets, la cova des Fum (nº 85) d’ocupació o visita en aquest període ben contrastada, i
la cova des Pas (EP), no assenyalada fins al moment, però amb ceràmica d’aquest període que indica la seva visita per a l’abasti -
ment d’aigua.



 Els rebaixos de terra s’han realitzat a on s’havia de
construir  la casa, que en planta suposaven dos espais rec-
tangulars,  un  d'11 x 6 m a  l’est i  l’altre de 12 x 10 m a
l’oest. A més, també es van rebaixar tres sondejos pròxims,
a on estaven previstes la construcció d’un annex de 7 x 5
m, una fossa sèptica de 4 x 3 m i una cisterna de 9 x 5 m.
El rebaix de terres superficials es va realitzar amb una peti-
ta  excavadora,  i  ja  des  del  primer  moment  es  van  poder
identificar restes arqueològiques, que es concentren al rec-
tangle oriental dels dos oberts per  a la casa.  Així, tant  al
rectangle  oest  com als rebaixos menors,  els  resultats han
estat negatius, i per  això d’ara endavant ens referirem no-
més al rebaix on s’han trobat les restes. Els nivells arqueo-
lògics es troben a només 25 cm de fondària, que seria fins a
on  haurien afectat  les  arades,  especialment  en  època mo-
derna. Si haguessin aprofundit només 20 cm més,  el  jaci-
ment pràcticament hauria desaparegut.

S’han documentat un total de 45 unitats estratigràfiques
(10 UE negatives) i tres fets (dos murs d’un edifici i una pedra
falcada). En aquesta zona s’ha documentat també un retall de
planta i secció rectangulars a la banda nord, que es pot relaci-
onar, per  les seves característiques, amb un forat per plantar
un arbre realitzat en època moderna.

La resta d’elements documentats s’han de vincular al ja-
ciment andalusí,  i  són: la cantonada d’un edifici; les unitats
estratigràfiques  de  l’exterior  relacionades  directament  amb
l’edifici; un dipòsit de sediment a la zona central del sondeig;
una sèrie de rebliments distribuïts per tota la zona; alguns re-
talls de diferents característiques a la roca mare; un element
particular.

La cantonada d’un edifici
A la  part  sud-est  del  rebaix,  s’ha  trobat  la  cantonada

d’un edifici en un estat de conservació relativament bo. Tot i
trobar-se a només 25 cm de la superfície, s’han documentat
dos  murs, d’una amplada de 70 cm cadascun, construïts de
maçoneria de doble parament amb carreus de pedra calcària
de grans i mitjanes dimensions i escairats a la cara exterior.
Un presenta orientació nord-sud (UE 32) i l’altre est-oest (UE
33). Tots dos conformen l’anomenat fet 1 i demostren l’exis-
tència d’un edifici fins ara desconegut a la parcel·la. La canto-
nada en si mateixa ha desaparegut, així com altres pedres dels

murs, probablement a causa de les feines de conreu que s’han
dut a terme a l’indret fins i tot poc abans del seguiment. L’ori-
entació dels murs fa evident la continuació de l’edifici en di-
recció sud i est. De fet, a pocs metres del rebaix en direcció
sud-est s’aprecia un gran bloc remogut en superfície que for-
maria part sens dubte dels fonaments, possiblement del tanca-
ment  de  la  mateixa  habitació identificada.  Estaríem,  doncs,
davant dels fonaments dels murs de tanca, la cantonada nord-
oest,  d’un gran edifici, si hem de jutjar  per  la seva amplada
(figures 2 i 3).

A l’interior de l’estança s’han identificat un total de sis
unitats estratigràfiques diferents, en aquest cas també lleuge-
rament remogudes per les tasques agrícoles, i que podem rela-
cionar amb nivells d’amortització, destrucció i abandó. Tots
els materials recollits, molt fragmentats, són d’època andalusi-
na. En algun cas s’ha de destacar la presència de cendres, UE
2 i 3, com succeeix a l’exterior de l’edifici.

Les unitats estratigràfiques de l’exterior relacionades
directament amb l’edifici

Fora de l’edifici i en contacte directe amb els seus murs
s’han identificat una sèrie de nivells que en un principi es van
diferenciar per petits detalls, tot i que semblen respondre a un
mateix tipus d’acumulacions. En tots els casos es tracta d’es-
trats amb presència de cendres. A la UE 4 aquestes són molt
abundants i pràcticament les úniques protagonistes del sedi-
ment, i són de color predominantment gris fosc. Les UE 5, a
tocar del mur nord de l’edifici (UE 33), i amb pedres d’ender-
roc, i la UE 6, en contacte amb el mur oest (UE 32), ja presen-
ten un sediment més heterogeni i menys gris. 

Aquestes tres unitats semblen correspondre en realitat a
un mateix nivell, el de destrucció de l’edifici. Les UE 4 i 5 són
en realitat la mateixa UE. La UE 6 sembla tenir el mateix ori-
gen, però en aquesta ocasió amb menys cendres i amb presèn-
cia de restes de referits o paviments, potser provinents d’algu-
na estructura de l’edifici o del pis superior (figura 2).

El dipòsit de sediment a la zona central del rebaix
Al costat de l’edifici, en direcció oest,  es va documentar

una gran superfície quasi de forma circular que tenia aproximada-
ment dos metres de diàmetre, en la qual es van identificar una de-
posició de sediments i materials, de nou relacionats amb la fi de
l’edifici. Es van diferenciar tres noves unitats estratigràfiques.
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Figura 2. Planta de l’excavació, amb l’edifici a la part superior esquerra, els estrats d’enderrocs al voltant, la UE 20 o depòsit central en marró fosc, i els rebli -
ments en castany



El nivell més superficial, UE 20, estava format per ar-
giles  fosques,  amb presència  de  gran  quantitat  d’elements
constructius, com pedres i restes de paviment-referit similars
als de la UE 6, que de fet estava en contacte amb aquesta UE
pel costat sud-est. En aquesta UE es va recuperar alguna llo-
sa de marès amb els costats escairats i fins a un total de 34
pedres calcàries de dimensions mitjanes, d’aproximadament
30 x 25 o 25 x 40 cm, amb un costat retallat, provinents, sen-
se dubte, de la destrucció o espoli dels murs de l’edifici (fi-
gures 2 i 3).

Per  sota d’aquesta UE ens trobem la UE 21, d’argiles
de color  ocre clar  molt depurades,  que formaven un nivell
clarament horitzontal, i pels seus límits externs ja al damunt
de la roca mare. El nivell estava molt ben marcat pels frag-
ments de diferents peces ceràmiques repartits per la superfí-
cie.  L’interès  d’aquest  estrat  és  encara  major  si  tenim  en
compte que fragments d’una d’aquestes peces també s’han
recuperat a la UE 4, el nivell de cendres pròxim, cosa que re-
lacionaria aquestes  unitats  en  el  moment  de  destrucció de
l’edifici.

Per sota d’aquest nivell trobem ja la UE 22. Es tracta de
la mateixa argila depurada i taronja de la UE 21, però ja entre
aquell nivell horitzontal i la roca mare. Són argiles que inter-
pretem que provindrien d’escorrenties i farcirien a poc a poc
la petita depressió a la roca mare que es troba en aquest indret.
De fet, un cop retirada aquesta UE, en ocasions molt fina, ja
apareix per tota la superfície la roca natural.

En definitiva, la roca forma aquí una petita depressió, de
20 a 40 cm com a màxim, a on s’han pogut acumular i conser-
var, evitant els remoguts de l’arada, materials i nivells arqueo-
lògics relacionats amb la destrucció i abandó de l’edifici.

Els rebliments
A la zona meridional del requadre s’han identificat fins a

un total d'11 punts caracteritzats per la presència de petites de-
pressions o cocons de la roca mare, de diferent natura i dimen-
sions,  que estaven  omplerts de  sediment  argilós,  en  realitat
molt  similar  al  sediment  superficial,  i  que  hem  anomenat
“conjunts”. Aquests són: conjunt 1 (UE 7), conjunt 2 (UE 8),
conjunt 3 (UE 9), conjunt 4 (UE 10), conjunt 5 (UE 11), con-
junt 6 (UE 12), conjunt 7 (UE 13), conjunt 8 (UE 14), conjunt
9 (UE 15), conjunt 10 (UE 16) i conjunt 11 (UE 23).

El que ha fet que els consideréssim com a entitats arque-
ològiques és que sempre tenien les mateixes característiques
pel que fa al contingut i que entre el sediment fos protagonista
la conservació d’alguns fragments de ceràmica o d’elements,
com cargols marins (fonamentalment diferents espècies de pa-
des (Monodonta) i cornets (Thais haemastoma)). Que la cerà-
mica correspongui sempre a la fàcies representada per l’edifici
delata el reompliment d’aquests rebaixos en un moment prò-
xim a la seva destrucció. Com hem vist amb el dipòsit anteri-
or, de nou es tracta de sediments que omplirien aquestes peti-
tes depressions des del moment de la destrucció i abandó de
l’edifici (figura 2).

S’ha de ressaltar que la presència dels elements marins
ha estat una constant al jaciment, a pràcticament totes les UE
documentades, i assenyala la importància que l'explotació dels
recursos marins, que probablement es realitzaria en aquest cas
des de la propera costa de sa Cala, tingueren en el darrer mo-
ment de vida de l’edifici.

Alguns retalls a la roca mare de diferents caracterís-
tiques

Un  cop  neta  la  roca  mare per  tot  el  jaciment,  a  tota
aquesta zona propera a l’edifici, s’han pogut identificar a dife-
rents llocs retalls de diferent natura. En general no són gaire
regulars, però en ocasions delimiten espais clarament regulars
amb línies rectes. Creiem que, en general,  cal relacionar-los
amb l’extracció de roca, en aquest cas de la crosta calcària su-
perficial i més dura, segurament per a la mateixa construcció
de l’edifici. 

En dos casos però aquests retalls semblen crear petits ca-
nals que comunicarien diferents zones, segurament per facili-
tar el pas d’aigua a determinats punts. Una es troba tan sols a
un metre de l’edifici, cap al nord (retall UE 34). L’altra és al
centre de la zona excavada (retall UE 41). Aquests canals i els
pendents podrien haver facilitat l’acumulació d’aigua de pluja
en alguns punts on servirien, tal vegada, als ramats.

Un element particular
A l’interior d’un dels retalls abans esmentats per extreu-

re la crosta calcària, el retall UE 26, s’ha trobat una gran pedra
viva calcària de 35 x 20 x 24 cm, amb la superfície superior
plana, integrada en un rebaix més profund i alhora falcada per
sis petites pedres planes. 
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Figura 3. A l’esquerra detall de la cantonada de l’edifici; a la dreta vista des del sud del dipòsit de sediment central

Figura 4. A l’esquerra, gerreta de rimes vidriades, a la dreta gerra biansada amb vidriat de color melat a l’interior



El fet que no s’hagi pogut trobar cap altre element rela-
cionable amb la pedra ens fa difícil la seva interpretació. Tot i
això,  aquesta  preparació  resulta  molt  estranya,  si  tenim en
compte que per totes bandes hi ha la roca mare, i que no sem-
bla lògic l’esforç de situar i falcar aquesta pedra tenint com a
objectiu que servís de fonament. Pensem doncs que podria es-
tar en relació amb l’ús de la superfície de la pedra, que neces-
sàriament devia estar ben immobilitzada, per a algun tipus de
feina, tot i que no presenta cap rastre de desgast o colpeig. A
tall interpretatiu, no podem deixar d’esmentar que, fins fa poc,
pedres similars eren presents als porxos de moltes cases page-
ses d’Eivissa per fer de suport a on picar l’espart, un cop ja
s’havia amarat i assecat. El colpeig amb una maça de fusta fa-
ria que no quedés una marca prou evident a la pedra, com és
el cas.

ELS MATERIALS

Per una qüestió d’espai no ens podem estendre en l’estu-
di dels materials recuperats. Es pot mencionar però que en ge-
neral són materials molt fragmentats i que responen, en princi-
pi,  a un mateix horitzó cronològic i, en nombre abundant, a
produccions alienes a les Pitiüses. Presentem algunes peces
per la seva significació (figura 4).

En primer lloc part del coll i de la vora d’una gerreta de-
corada amb la  tècnica  anomenada de  “rimes  vidriades”  per
Roselló (1983, 14), o més comunament de “cuerda seca parci-
al”. Es tracta d’una tècnica que combina la presència de traços
vidriats de color verd (aplicant òxid de coure), emmarcats per
línies negres fetes amb manganès. El coll estaria decorat amb
dos frisos, dels quals es conserva el superior, que presenta una
decoració a base de mètopes que inclouen un motiu en aspes.
El fris inferior sembla que també estaria distribuït en mètopes
que inclourien motius potser  geomètrics. Aquesta  gerra per-
tany a un tipus amb el cos globular, de peu anular i coll alt,
llavi sense inflexió i dues anses. Un dels fragments recuperats
conserva l’arrencament d’una d’aquestes anses, que s’entre-
guen a la part superior del cos. Es tracta d’un exemplar amb
unes decoracions més senzilles, dominades per formes geomè-
triques, clàssiques del període almohade, que es considera ge-
neralment més auster que els períodes precedents.

Uns altres dos elements destacables  per  la  cronologia
que aporten són les restes de dues gerres biansades o marmita
(segons la nomenclatura d'Azuar 1989: 277-280). Tenen base
convexa, cos bitroncocònic i coll de secció cònica amb mot-
llura a la part interior del llavi. La part superior del cos apa-
reix decorada amb estries. Per  l’interior presenten un vidriat
de color melat, que regalima per l’exterior de la vora i el coll. 

Es tracta de marmites o olles, molt comunes a l’àrea ala-
cantina, sense penetració a les àrees interiors d'al-Àndalus. Per
esmentar alguns exemples, s’han trobat a Dénia, Cocentaina,
el  Castellar d’Alcoi  (Pérez  Botí  2011, 183), Castell del Riu
(Asp) (Azuar 1983), al castell de Torre Grossa a Xixona (Azu-
ar 1985, 68), Santa Fe d’Oliva (Bazzana 1984, 278), i entrari-
en dins la variant G II d’Azuar (1989, 280) o T11.11 d’El Cas-
tellar. 

Les dues peces comentades, que s’han trobat a les UE 4
i sobretot a la UE 21, permeten perfilar el moment de destruc-
ció i abandó de l’edifici.  La seva cronologia, ben  coneguda
pels contexts alacantins, les situen al període almohade, de fi-
nals del segle XII i inicis del XIII, per la qual cosa sembla lògic
relacionar la destrucció de l’edifici, possiblement de forma vi-
olenta, com evidencien els nivells de cendres i enderroc, amb
la conquesta catalana de 1235. 

CONCLUSIONS

El seguiment arqueològic ha posat al descobert un nou
jaciment que incideix en la importància i el destacable nombre
d’evidències andalusines a la Mola de Formentera. Es tracta
d’un edifici construït amb murs de maçoneria a doble para-
ment, amb fonaments de 70 cm d’ample, que correspondria a
una explotació agrícola o alqueria, destruït en època almoha-
de, segurament al llarg de la conquesta catalana de 1235. El
moment de la seva construcció és, per ara, difícil de valorar,
atès l’escàs espai de l’edifici excavat i que no s’han documen-
tat nivells d’ampla seqüència. Tot i això, per la manca quasi
absoluta de material antic a la zona (tot i la proximitat dels ja-
ciments ja esmentats) i la presència de molt material islàmic
en superfície a la finca, creiem que no seria un edifici existent
i reocupat en època andalusina, sinó construït de nova planta
en aquest període.
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Els materials descrits abans (gerreta i gerres vidriades),
que per les seves pastes i característiques hem de considerar
produccions alacantines a cavall entre els segles XII i XIII, po-
sen en evidència el comerç i els contactes que degueren pro-
duir-se entre Formentera i els propers ports de Dénia i Ala-
cant, principal circuit comercial en el qual estarien immerses
les Pitiüses. 

Un altre fet que cal destacar és la presència dels nivells
arqueològics d’època almohade al  damunt  de  la  roca  mare
(que possiblement va ser la principal pedrera emprada en el
decurs de construcció de l’edifici), ja siguin relacionats amb la
destrucció de l’edifici o amb l’abandó, de la qual cosa es deri-
va que la roca estava en general neta i a la vista en el moment
de plena activitat de l’edifici. Aquest fet es pot relacionar amb
la voluntat de tenir aquest espai proper a la casa, possiblement
la part de darrere (ja que la frontal estaria per lògica orientada
al sud, sud-est), preparat per a la recollida i acumulació d’ai-
gua, no sabem si en grans quantitats ―potser amb una cister-
na o aljub proper no localitzat― o en petites quantitats,  als
desnivells del terreny, per tal de poder conservar aigua per als
animals de pastura en cas de pluja.

En darrera instància, aquesta alqueria hauria pogut servir
també de pedrera per al veí monestir, i sembla probable pensar
que el desmuntatge dels seus murs hauria servit per  aixecar
l’habitatge dels monjos, a l’igual que el mencionat aljub hau-
ria estat aprofitat per aquests.
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