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PRIMERES DADES SOBRE LA CERÀMICA ANDALUSINA DEL PUIG DE SA MORISCA 
(SANTA PONÇA, MALLORCA)

Alejandro Ramos Benito (Grup de Recerca ArqueoUIB)

INTRODUCCIÓ1

El puig de sa  Morisca  constitueix un indret estratègic
dins el sistema de control costaner del migdia de l’illa de Ma-
llorca. El promontori domina completament l'ancoratge natu-
ral de la badia de Santa Ponça ―Sanat Busa a l’època musul-
mana―, l’antiga albufera, les planes cap al puig d’en Saragos-
sa, així com les vies d’accés cap a Palma fins a la badia de
Magaluf per la costa i els camins que descendeixen de l’occi-
dent de la serra de Tramuntana (Albero, 2011).

Pel que fa als esdeveniments històrics, les dades proporci-
onades per les fonts documentals localitzen aquí el desembarca-
ment de la host del rei Jaume I d’Aragó el setembre de 1229 per
iniciar la conquesta de l’illa (Soldevila, 1988). Pel que fa a les
dades aportades per l’arqueologia, les habitacions d’època islà-
mica excavades entre 2002 i 2007 al voltant del talaiot varen
evidenciar  dos  fenòmens essencials per  comprendre  la  fi  de
l’ocupació medieval:  una acumulació de ceràmiques  de  tota
mena dins un espai força reduït i un nivell de foc important. Tot
això, associat a l’elevadíssima fragmentació dels materials cerà-
mics i d’altres objectes significatius  ―un penjoll de cavaller
feudal―, suggereix un episodi traumàtic relacionat amb proba-
bilitat amb els primers moments de la conquesta de l’illa (Ibn
Amira  Al-Mahzumi,  Kitab  Tà’rih  Mayurqa).  D’altra  banda,
l’estudi dels materials ―què ara es presenta parcialment― ha
començat a donar els primers resultats en forma de dades quan-
titatives i qualitatives, les quals hauran d’ajudar a referendar o
descartar les diferents hipòtesis de treball plantejades sobre les
dinàmiques socioeconòmiques del jaciment (Ramos, Albero &
Carvajal, "Estudi tipològic i arqueomètric...").

En fi, aquesta comunicació pretén servir de primera
aproximació a les formes ceràmiques identificades en el mo-
ment actual de la recerca, així com les seves característiques

1Una introducció més completa al jaciment pot ser consultada dins aquest mateix volum
en: Ramos, Albero, Carvajal, "Estudi tipològic i arqueomètric d'una safa singular recupe-
rada a la torre III del Puig de sa Morisca (Santa Ponça, Mallorca)".

morfològiques i plàstiques. Som conscients, per descomptat,
que es tracta de resultats preliminars que segurament hauran
de veure's modificats en treballs successius.

RAONAMENT DE L’ESTUDI I METODOLOGIA

El 2015 es va abordar l’estudi dels materials d’època islà-
mica trobats al Puig de sa Morisca. La gran quantitat de material
recuperat a les excavacions  ―essencialment ceràmic― va fer
necessària la implantació d’un marc metodològic adient per po-
der gestionar de manera  correcta  la recerca. Es varen establir
doncs els paràmetres següents: morfologia ―forma oberta o tan-
cada―;  funcionalitat  ―preparació d’aliments,  consum,  trans-
port, emmagatzematge, il·luminació, higiene i oci―, i decoració
―vidrats, pintura, motllura i incisió. No obstant això, en aquesta
comunicació s’ha privilegiat la funcionalitat perquè es considera
que és la base per a la interpretació de la cultura material en l'àm-
bit domèstic andalusí. La metodologia emprada ha permès així de
dur a terme l’estudi tipològic d’una part considerable dels materi-
als, així com l’anàlisi arqueomètrica d’alguns d’ells (Albero; Ma-
teu; Carvajal, "Anàlisi petrològica preliminar...").

Les ceràmiques que han fet part d’aquesta primera fase
d’estudi han estat les formes vidrades ―les quals comprenen un
nodrit grup de funcionalitat diversa―, els grans i mitjans conte-
nidors, les formes no vidrades associades al servei de taula i algu-
nes formes rares. Entre les ceràmiques que encara no han fet part
d’un estudi en profunditat hi ha un gran nombre de formes asso-
ciades al servei de cuina i petits contenidors de vaixella domèsti-
ca. Els resultats que es reprodueixen en aquesta comunicació són
la conseqüència de gairebé dos anys d’estudi a temps parcial pro-
jectat sobre la majoria de les sèries ceràmiques i l’anàlisi d’algu-
nes de les fàbriques representades al jaciment. Pel que fa a les di-
ferents sèries ceràmiques descrites en aquest treball, s’han docu-
mentat 26 sèries de les 46 proposades per G. Rosselló Bordoy a
Mallorca (Rosselló, 1991). També s’ha optat per utilitzar la termi-
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nologia proposada per aquest autor perquè és ―al nostre enten-
dre― la més adient a l'àmbit cronològic i cultural d’estudi, tot i
que la diversificació i proliferació de treballs sobre la ceràmica
andalusina  hagi afavorit  la uniformització terminològica  de la
majoria  de  les  sèries  ceràmiques  (Izquierdo,  1999;  Kirchner,
2002; Gómez, 2003; Cavilla, 2005).

SÈRIES CERÀMIQUES

A continuació es presenten les sèries ceràmiques docu-
mentades actualment al jaciment. Algunes només han pogut
ser  identificades i  encara no ha estat possible el  seu  estudi
aprofundit  ―cas de la majoria dels atuells del servei de cui-
na―, la resta està en una fase d’estudi força avançada.2 Tan-
mateix, les limitacions d’espai de la present comunicació obli-
guen a resumir les informacions aportades per a cadascuna de
les sèries ceràmiques.

1. Servei de cuina
Aquest grup comprèn les formes destinades a la prepara-

ció dels aliments, tant a la transformació com a la condimenta-
ció i cocció.

1.1. Sèrie morter (mihrâs)
Només s’han pogut documentar fragments petits i grui-

xats d’un recipient que, per les dimensions, es podria associar
a  un  morter.  És  probable  que  apareguin  més  exemplars
d’aquesta sèrie quan s’abordi l’estudi de la ceràmica comuna
no decorada. L’estat actual de la recerca no permet d’aventu-
rar cap dimensió ni característica formal més enllà de la pro-
posta d’identificació.

1.2. Sèrie fogó (nafaj)
La presència de petits forns portàtils al jaciment es docu-

menta a partir de diversos fragments. Principalment s’identifi-
quen dos individus a partir de l’arrancada de les parets des de
la base en  angle de 80-90º i  d’altres fragments que havien
d’haver constituït la part de la graella de l'atuell. Igual que per
a la sèrie morter, no es pot aventurar cap dimensió ni caracte-
rística formal més enllà de la proposta d’identificació.

1.3. Sèrie cassola (qaṣ’a)
Encara no s’ha abordat l’estudi d’aquesta sèrie ceràmica,

2Al costat de cada nomenclatura tipològica en català s’ha afegit la denominació en llen-
gua àrab seguint la proposta de Guillem Rosselló-Bordoy de 1991 (vegeu bibliografia).

malgrat la identificació de diverses classes a partir principal-
ment de les vores, entre les quals cal esmentar les de vora ex-
travertida amb llavi bifi  ―per inserir una tapadora― i altres
de vora recta amb llavi arrodonit. També s’han documentat al-
gunes anses de secció plana i nervi central. Atès l’estat actual
de la recerca no és possible aportar més dades sobre aquestes
formes de cuina, només que existeixen paral·lels dins la cerà-
mica de l’àrea gaditana (Cavilla, 2005).

1.4. Sèrie colador (musafa)
La presència de recipients dotats d’una part destinada a

filtrar líquids és segura al Puig de sa Morisca. L’estat altament
fragmentari del material impedeix, no obstant això, assegurar
amb absoluta  seguretat que els fragments proveïts de forats
documentats hagin fet part de coladors. L’existència ben docu-
mentada en altres zones d’al-Àndalus (Cavilla, 2005) de ger-
res i gerretes proveïdes de filtre fa que s’hagi d’esperar a tre-
balls futurs que confirmin aquesta proposta.

1.5. Sèrie embut (anbûba)
La  identificació  d’aquesta  forma  s’ha  de  contemplar

amb cautela, puix només es compta amb fragments de vores
que ―per la tipologia― podrien ser adscrits a un embut, però,
igualment, també a qualque ribell. G. Rosselló ja va plantejar
les seves reserves al respecte (Rosselló Bordoy,  1991), tot i
que va publicar un embut, el qual ha estat la principal referèn-
cia per raonar aquesta proposta.

1.6. Sèrie olla (qidr, burma)
La sèrie olla està ben representada al Puig de sa Moris-

ca. Actualment i per mor de l'estudi primerenc de les seves ti-
pologies només es poden oferir algunes dades respecte als ti-
pus identificats i la seva decoració. La classe predominant té
cos globular,  parets primes i  coll baix diferenciat,  amb una
vora  extravertida de llavi  arrodonit.  Presenta dues anses de
secció ovalada, les quals parteixen del coll a la meitat inferior
del cos de la peça. El diàmetre de la boca d’aquestes formes
no sobrepassa els 16-18 cm i l’alçària ronda els 22-24 cm. Les
pastes tenen un color vermellós i han estat cuites en atmosfera
oxidant. La decoració es presenta a base de meandres i traços
rectes i curts en sentit vertical al cos de la peça, així com ho-
ritzontal a les anses, elaborats mitjançant l’aplicació d’òxid de
manganès amb pinzell sobre una engalba opacificant aplicada
sobre la superfície exterior de la peça.
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1.7. Sèrie plat (tabaq)
Aquesta  forma presenta alguns problemes d’identifica-

ció a causa de la manca de criteris sòlids sobre la funció verta-
dera d’aquestes formes ceràmiques a al-Àndalus. S’han pogut
documentar fins ara dues classes diferents de plats al jaciment:
una de factura tosca i gran diàmetre, que, es pensa, podria ha-
ver  servit per  coure pa, i una altra, de factura  més cuidada
amb vora digitada, que hauria d’incloure's entre les formes del
servei de taula. Només amb l’estudi complet dels materials ce-
ràmics es podrà avaluar la incidència d’aquestes formes co-
munes al jaciment.

1.8. Sèrie ribell (qadḥ)
La sèrie ribell o gibrell comprèn un ampli repertori for-

mal i decoratiu. Es tracta de grans contenidors d’ús múltiple,
potser els més versàtils de tots quants es coneixen al món an-
dalusí. Aquestes peces serien destinades a la preparació de vi-
andes, però també a rentar la roba o a la higiene personal. Són,
amb diferència, les peces que presenten un estat de fragmenta-
ció menor a tot el jaciment, gràcies principalment al gruix de
llurs parets. Pel que fa a la tipologia, es tracta de formes ober-
tes de parets gruixades i diàmetre de la boca superior a 44 cm.
Totes les formes d’aquesta sèrie presenten l’interior de les pa-
rets treballat amb la tècnica de l'espatulat, la qual els confereix
una superfície llisa. Es poden diferenciar tres o més grups en
relació amb la seva fàbrica, decoració i morfologia. Un primer
grup (3 individus identificats)  estaria integrat  per  ribells de
pastes de color ocre gris, parets rectes exvasades i vora extra-
vertida replegada de secció ovalada (fig. 1, a). La decoració es
localitza a mitja alçada i a tot arreu del cos de la peça sota la
forma d’una sanefa amb motius geomètrics, així com a la part
exterior de la base, sota la forma de motius geomètrics radials
concèntrics. Es tracta de contenidors de grans dimensions amb
un diàmetre superior d’entre 70-72 cm i una alçada de 22 cm.
El  segon  grup,  més  nombrós  (18  individus  identificats),  el
componen ribells de pastes de color vermell taronja amb pa-
rets rectes exvasades, vora extravertida replegada i secció ova-
lada o bisellada. La decoració és pràcticament absent, llevat
d’un individu que presenta sobre la vora trets geomètrics sota
l’aspecte de nombres romans a base de pintura negra ocre (fig.
1, b). Un tercer grup recull formes més petites que bé podrien
incloure’s dins la sèrie safa, però, per mor de la morfologia i

decoració, han de ser considerades com a petits ribells (fig. 1,
d). Finalment cal esmentar un exemplar singular, el qual pre-
senta diferències substancials amb la resta de la sèrie ceràmi-
ca. Es tracta d’un ribell de pastes calcàries i tonalitat ocre gro-
ga de parets convexes i vora extravertida replegada. La super-
fície interior està igualment treballada amb espàtula. No es co-
neixen paral·lels d’aquesta classe (fig. 1, c).

Aquesta forma de cuina i servei domèstic es troba llargament
representada al conjunt d’al-Àndalus; s’esmenten com a exemples
els de Cadis (Cavilla, 2005), Mallorca (Rosselló, 1978), Vascos,
Toledo (Izquierdo, 1999) o Mértola, Portugal (Gómez, 2003).

1.9. Sèrie trespeus (atfîya)
La presència de trespeus només pot ser proposada a par-

tir d’alguns fragments de forma cònica què podrien —i sem-
blen— ser els peus d’una peça d’aquesta sèrie, la qual no ha
pogut ser identificada encara amb garanties.

2. Servei de taula
2.1. Sèrie safa (ṣaḥfa, tayfûr)
Les safes són recipients hemisfèrics de parets conve-

xes emprats per al consum d’aliments. La sèrie comprèn un
repertori  força  complet  al  jaciment,  amb la  identificació,
almenys, de tres dels quatre tipus de la classificació de G.
Rosselló —tipus II, III i IV— amb algunes de les seves va-
riants (Rosselló, 1978). Les pastes són majoritàriament de
color  vermell  ataronjat  i cadascun  dels tipus presenta  les
seves particularitats en relació amb la seva morfologia (ca-
rena, repeu, llavi, etc.). Gairebé totes les safes presenten un
vidriat monocrom a l'interior i al llarg de la vora, de tonali-
tat verda platejada obtinguda per l’aplicació d’un bany opa-
cificant d’òxids de coure-plom i doble cocció. Igualment,
totes presenten un repeu anular i algunes una marca a l'in-
terior  en forma d’espiral,  la qual es pot interpretar com el
segell dels obradors de Dénia (Gisbert & al., 1992).

2.2. Sèrie escudella (^yafna)
Les escudelles o bols es troben pobrament represen-

tats al jaciment, la qual cosa sorprèn si es mira l’abundàn-
cia d’altres formes semblants com ara les safes.  Se n’han
identificat dos grups: un primer grup de vora recta arrodo-
nida i un altre proveït de vores planes extravertides de sec-
ció  triangular.  Totes  les  escudelles  presenten  a  l’interior
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una decoració vidrada estannífera què dona un color blanc.
Es  desconeix  si  haurien  portat  a  l'interior  cap  decoració
pintada en manganès sobre aquesta primera capa, ja que la
conservació és bastant precària. 

2.3. Sèrie gerreta (šurayba, barrada)
Al Puig de sa Morisca s’han documentat almenys dos

grups  de  gerretes  diferents,  un  amb decoració  i  un  altre
sense. Pel que fa al primer grup, es tracta de formes de cos
globular  i  base  amb repeu  anular,  amb una decoració de
corda seca. Les pastes són de color vermellós ataronjat. 

El segon grup, més ben conegut, comprèn formes de
cos globular, coll llarg recte i llavi arrodonit, amb dues an-
ses de secció circular. La seva decoració consisteix en una
banda d’esgrafiat disposada a tot arreu del coll imitant es-
criptura cursiva, i línies de vidriat blanc a la part inferior
del cos, amb petits traços de pintura negra marró horitzon-
tals a les anses. Es documenten paral·lels al conjunt d’al-
Àndalus (Múrcia, Alacant, Màlaga, Cadis, etc.).

2.4. Sèrie pitxer/gerro (ibrîq)
La forma pitxer es troba igualment representada al jaciment

de manera significativa. Es poden diferenciar de manera provisi-
onal tres classes de pitxer. La primera, més abundant, constituïda
per formes de cos globular, repeu anular, coll recte llarg i vora ar-
rodonida sense bec vessador. Les pastes són de color ocre ataron-
jat. La segona classe comprèn només una forma de pastes calcàri-
es de color ocre groc de cos globular, repeu anular i decoració de
motllura a les parets. La forma de la vora no ha pogut ser docu-
mentada. Finalment apareix un tipus de pitxer que només es co-
neix per la vora. Es tracta d’una forma vidrada en verd de boca
trilobulada amb pastes de color gris ataronjat; conserva l’ansa, vi-
drada igualment en verd i de secció trenada.

2.5. Sèrie bòtil (limma)
Forma clàssica de l'aixovar andalusí de taula, similar a

una botella de petites dimensions i cos piriforme sense ansa.
Al Puig de sa Morisca només se n'han documentat dues, tot i
que una podria tractar-se d’una redoma. Malauradament, l’es-
tat del material no ha permès de dur a terme cap anàlisi tipolò-
gica més enllà de la seva identificació.

2.6. Sèrie redoma (raḏûma)
La redoma és un recipient de cos piriforme més o manco

globular  proveït d’una ansa  i una boca trilobulada amb bec

vessador. Es destinava a contenir líquids com l’oli, el vinagre
o l’aigua. Al Puig de sa Morisca actualment se n'han identifi-
cat 5 (potser 6) exemplars pertanyents a 4 grups diferents en
funció de la decoració, llevat d’un exemplar que destaca per
les dimensions i un vidrat exterior característic de color esma-
ragda turquesa. Totes presenten pastes de color gris ataronjat i
vidrat exterior blanc, turquesa o verd argent.

2.7. Sèrie tassa (ṭaṣṣa, tâqra)
Encara no s’ha pogut identificar cap exemplar d’aquesta

forma de manera segura, solament a partir de qualque frag-
ments sense connexió. Sí que es pot esmentar que les pastes
són de color groc ocre.

3. Servei de transport
3.1. Sèrie cantimplora (maṭara)
Només  s’ha  documentat  una  cantimplora  al  jaciment,

cosa que la converteix en la forma manco representada dins el
conjunt de les sèries ceràmiques. Es tracta d’un contenidor de
grandària mitjana, de cos esfèric acamussat i parets convexes.
Presenta dues anses de secció ovalada i una boca circular amb
vora convexa extravertida de secció arrodonida. La decoració
és a base de pintura a l’almangra traçada amb motius geomè-
trics en retícula i bandes paral·leles. Sobre un dels costats del
contenidor  hi  ha  divers  motius  —graffiti— d’interpretació
problemàtica fets amb incisions. Se'n documenten paral·lels al
conjunt d’al-Àndalus (Alarcos, Ciudad Real) (Juan & Retuer-
ce,  1998), (Sabiote, Jaén) (Royo,  1995), Camposoto,  Cadis)
(Cavilla, 2005).

3.2. Sèrie càntir (^yarra, šurba)
Els càntirs són contenidors utilitzats per al transport de

líquids  —aigua principalment— des de la zona de captació
fins al lloc d’emmagatzematge. Habitualment es feien servir
també com a recipients d’emmagatzematge de líquids en de-
triment de les alfàbies. Els càntirs identificats al Puig de sa
Morisca responen gairebé tots a una mateixa tipologia, amb
algunes excepcions. El grup majoritari el constitueixen formes
de cos globular piriforme de parets convexes, base plana, coll
llarg diferenciat i vora extravertida de secció plana angular de
llavi arrodonit. Com a elements de prensió duen dues anses si-
mètriques, de secció ovalada acamussada, des de la base del
coll fins a la part superior del cos.

288



 Figura 1. Sèries ceràmiques del Puig de sa Morisca (2 ½ s. XII – 1 terç s. XIII): a - d. Ri-
bells; e. Cantimplora amb gravat d’interpretació difosa.



La decoració d’aquest primer grup es compon de traços
geomètrics —línies i meandres— fets a l’almangra o manga-
nès, verticals i oblics al cos i horitzontals i curts al coll del
recipient. Les pastes són sempre de color vermellós ataronjat
gris,  prova d’una cocció en atmosfera reductora. Un  segon
grup està format per contenidors de pastes grises cendroses
amb moltes inclusions, del qual s’han identificat dos exem-
plars. El més ben conservat té un cos globular de parets molt
primes  —encara  dintre la  sèrie  càntir—,  base  plana i  coll
llarg diferenciat  acabat  en  una vora  extravertida  de  secció
plana angular. El primer grup presenta abundants paral·lels a
Mallorca (Rosselló, 1978).

4. Servei d’emmagatzematge
4.1. Sèrie alfàbia (jâbîya)
Les alfàbies són contenidors de gran capacitat per em-

magatzemar productes destinats a l'ús alimentari o domèstic
(cereals,  saïm, sal,  llegums).  Al  Puig de sa  Morisca  s’han
identificat dues classes principals d’alfàbies  —llevat de les
petites alfàbies o alfabietes—, diferenciades pel gruix de les
parets i la  forma de la  vora, encara  que siguin totes molt
semblants.  Com  a  elements  comuns  es  poden  assenyalar
l’existència d’un cos cilíndric de parets rectes —molt lleuge-
rament convexes—, el gruix de les parets gairebé uniforme a
tota l’alçada del cos mai inferior a 1,5 cm i la base plana. 

Les  diferències  formals resideixen  en  la  forma de la
vora, sempre recta però d’acabat diferent segon els tipus. Al-
gunes presenten un espatulat ben diferenciat per tota la vora
mentre que d’altres tenen un petit  regruix extravertit.  S’ha
d’esmentar  que encara  no s’ha pogut documentar  cap base
per a aquests contenidors de gran cabuda (fins a 50 litres).

4.2. Sèrie alfabieta 
Aquesta sèrie ceràmica, una variant més petita que l’al-

fàbia, es troba ben representada al jaciment. S’han pogut do-
cumentar 12 classes diferents d’alfabietes amb algunes simi-
lituds formals entre elles. Pel que fa a la tipologia, no varia
substancialment i predominen els cossos troncocònics d’apa-
rença fusiforme. Les vores són els elements que marquen les
diferències formals més acusades. Se n'identifiquen els tipus
següents: extravertides de secció quadrada, extravertides de
secció rectangular aplanada, extravertides de secció ovalada

apuntada, extravertides de secció ovalada, rectes amb llavi
bisellat i extravertides de secció triangular. La decoració es
realitza  sempre de  la  mateixa  manera,  amb motius a  base
d’ondulacions  fetes  amb  el  dit,  llevat  d’un  —potser  dos
exemplars—, que presenta línies vidrades a base de verduga-
des  de color  negre.  La majoria  d’aquestes  formes  haurien
contingut fins a 12 litres de producte.

4.3. Sèrie alcolla (qulla)
L’alcolla  és un recipient  de cos globular, normalment

sense anses, amb funció contenidora per a la conservació de
productes d’àmbit essencialment culinari (sal,  mantega, es-
pècies, mel, etc.). L’estudi parcial de la ceràmica comuna no
ha  permès  encara  de  documentar  gairebé  cap  exemplar
d’aquesta forma ceràmica al jaciment. No obstant això, cal
esmentar un magnífic exemplar vidriat proveït de dues anses
que hauria de constituir sense dubte una de les millors peces
de l'aixovar domèstic. Es tracta d’una forma de cos globular,
base amb repeu anular de secció arrodonida i vora extraverti-
da de secció arrodonida, sense coll diferenciat. Té dues anses
de secció ovalada que van de la part superior a la meitat del
cos de la peça. La decoració és doble: vidriat de color argent
verdós a l'exterior i interior i motllures al llarg de tota l’alça-
da del cos, la darrera sota la forma d’una carena molt pro-
nunciada. Capacitat: 6 litres aprox.

4.4. Sèrie tapadora (giṭâ’)
S’han documentat més de 30 exemplars de tapadores al

jaciment,  totes  de  dimensions semblats  amb diàmetres mà-
xims de 12-14 cm, la qual cosa cal interpretar com a elements
de cobriment de càntirs,  gerres,  olles, gerretes i gerros. Les
pastes són majoritàriament calcàries i de tonalitat ocre ataron-
jada. La tipologia és molt semblant a la resta de les tapadores
conegudes a al-Àndalus, de parets primes i acusada vora dife-
renciada de secció plana i llavi arrodonit, totes amb un botó o
mugró per agafar-les. No s’ha documentat encara cap tapadora
d’alfàbia ni d’alfabieta. Sí que cal esmentar que s’ha identifi-
cat un recipient en forma de volta que podria ser una tapadora
de fogó o d'un altre tipus d’estri domèstic.

4.5. Sèrie estalvis (sedia, kursî)
Encara no s’ha pogut identificar cap exemplar d’aques-

ta forma al jaciment, tot i que la presència de grans conteni-
dors en suggereix l'existència.
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5. Il·luminació 
5.1. Sèrie llàntia (qandîl)
La forma llàntia es troba ben representada al jaciment del

Puig de sa Morisca amb dues classes: la llàntia de peu alt i casso-
leta bassal (tipus I) i la llàntia de cassoleta simple amb pessigada
(tipus V) (Rosselló, 1978). La primera classe comprèn formes vi-
drades de color verdós argent i fins i tot blanc. La segona classe
presenta un vidrat melat parcialment aplicat al cos de la peça.

5.2. Sèrie fanal (fanâr)
Malgrat alguns fragments dispersos que podrien haver

format part d’un fanal, no s’ha pogut identificar aquesta forma
al jaciment de manera precisa.

6. Higiene
6.1. Sèrie bugader
Encara que no es pugui afirmar amb total seguretat per

manca de recerques, hi ha evidències de l’existència de buga-
ders entre els materials ceràmics del Puig de sa Morisca. El
principal problema per a la seva identificació és la impossibi-
litat de reconstruir cap peça sencera, ja que només es compta
amb fragments de vores de secció rectangular que podrien as-
sociar-se a aquesta forma.

6.2. Sèrie ribell (qadḥ)
Vegeu 3.1.8. ribell.

7. Oci
7.1. Pipa (šaqf)
Es documenta  dins el  conjunt  de  ceràmiques del  jaci-

ment la presència d’una pipa. Aquesta peça  —rarament pre-
sent als corpus de formes ceràmiques andalusines— devia fer
part de l’aixovar domèstic de les habitacions i té un diàmetre
de 2,5 cm amb una alçada de 3,6 cm aproximadament. La de-
coració es presenta a base d’incisions ordenades en bandes pa-
ral·leles. Es desconeix l’ús d’aquest objecte amb seguretat, tal
vegada destinat al consum de substàncies medicinals, tal vega-
da derivats opiacis.

ALGUNES PRECISIONS CRONOLÒGIQUES

Encara que l’estudi dels materials ceràmics del jaciment
es trobi en una fase intermèdia, es poden avançar algunes pre-

cisions relatives a la cronologia dels diferents atuells. Per co-
mençar, s’ha d’assenyalar que la majoria de les formes estudi-
ades pertanyen  a la mateixa  època, és a dir,  entre el  darrer
quart del segle XII i el primer terç del segle XIII, dades que no
han de coincidir  stricto sensu amb el govern almohade sobre
l’illa. La varietat formal observada en algunes sèries ceràmi-
ques com ara les llànties, els ribells o les gerretes permet de
proposar una clara pervivència d’aquestes formes com a parts
integrants de l’aixovar domèstic. Així, i pel que fa a les llànti-
es, el jaciment de sa Morisca permet de constatar la pervivèn-
cia del tipus I fins als darrers moments del segle XII, així com
la seva convivència amb el de tipus V, de cronologia més re-
cent (fi s. XII - 1 ½ s. XII). Dins el cas de les gerretes, els exem-
plars de pastes vermelles i decoració de corda seca indiquen
clarament produccions del segle XII que es perpetuen dins l’ai-
xovar ceràmic en convivència amb d’altres formes més mo-
dernes, com ara les formes amb decoració esgrafiada (fi s. XII

– 1 ½ s.  XIII) (Navarro, 1986). Més rara resulta, emperò, la
presència d’una safa vidrada amb decoració en verd manga-
nès, pròpia de les produccions andalusines o nord-magrebines
de la fi del segle X o del segle XI (Ramos, Albero & Carvajal
en aquest volum), que podria interpretar-se com a una vertade-
ra antigalla de l'aixovar domèstic.

CONCLUSIÓ

Els resultats de la primera fase de l'estudi de les ceràmi-
ques  d’època  islàmica  del  Puig  de  sa  Morisca  han  permès
d’establir una primera classificació tipològica d’un variat con-
junt ceràmic provinent d’un establiment rural andalusí costa-
ner d’època almohade a Mallorca. Tot i que algunes sèries ce-
ràmiques no hagin pogut ser identificades, no constitueixen un
grup nombrós i l’estat provisori de la recerca aconsella esperar
a completar l’estudi global dels materials. Les anàlisis arqueo-
mètriques efectuades en algunes peces indiquen una procedèn-
cia  diversa  i una difusió de les  produccions ceràmiques  en
constant moviment. Per  concloure, cal afirmar que les sèries
ceràmiques documentades fins ara al Puig de sa Morisca reve-
len,  a priori  i a l’espera d’altres treballs similars a Mallorca,
una riquesa formal i estilística sense parangó dins el conjunt
de jaciments rurals d’època almohade coneguts a les Illes Ba-
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lears. En aquesta línia, l’aixovar ceràmic documentat a les ex-
cavacions de Torre d’en Galmés (Alaior, Menorca) presenta
alguns paral·lels tipològics i fins i tot de paràmetres d’ocupa-
ció, puix els dos jaciments reocupen estructures d’època pre-
històrica i acaben la seva ocupació amb la conquesta cristiana
del territori.
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