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ESTUDI TIPOLÒGIC I ARQUEOMÈTRIC D'UNA SAFA SINGULAR RECUPERADA 
A LA TORRE III DEL PUIG DE SA MORISCA (SANTA PONÇA, MALLORCA)

Alejandro Ramos Benito (Grup de Recerca ArqueoUIB)
Daniel Albero Santacreu (Grup de Recerca ArqueoUIB)

José C. Carvajal López (University College London Qatar)

INTRODUCCIÓ

En aquest  article  donem a  conèixer  els  resultats  de
l'estudi tipològic, decoratiu i arqueomètric d'una safa recu-
perada a les excavacions de les habitacions almohades de la
torre III del jaciment del Puig de sa Morisca (Santa Ponça,
Mallorca).  El  Puig  de  sa  Morisca  és  un  jaciment  d'uns
8.500  m2 que  presenta  ocupacions  de  diversos  períodes,
amb  una  presència  humana  especialment  intensa  durant
l'edat del ferro (Albero 2011). 

Les restes d'estructures islàmiques registrades fins ara
al jaciment són d'escassa  entitat,  si  bé s'observa ceràmica
islàmica en abundància per  tota  la superfície de l'assenta-
ment,  cosa  que  permet  suggerir  una  hipotètica  ocupació
més àmplia  en  aquesta  època. Es tracta  principalment  de
ceràmica amb decoració de bandes i meandres amb mangra
i ceràmica amb vidriats monocroms verds o blancs (Guer-
rero 1982). De moment, l'ocupació més antiga d’època islà-
mica  que s’ha  documentat  es  relaciona amb la  presència
d'un foc a la torre I del jaciment, datada en el període post-
talaiòtic. La datació d'aquesta estructura de combustió evi-
dencia una cronologia situada (95,4% de probabilitat) entre
cal. 970 i 1160 (UTC-10027). Les dades actualment dispo-
nibles permeten, per tant, situar una primera ocupació islà-
mica del jaciment en el període de taifes (1009-1115), si no
abans. 

Les restes d'època islàmica de major entitat trobades
fins ara se situen al cim del promontori, on es varen docu-
mentar diverses habitacions organitzades en torn a un edifi-
ci turriforme d'època talaiòtica (800-500 aC) (Albero i An-
dújar  2007;  Garcia  Amengual  et  al.  2010;  Albero 2011).
Entre la gran quantitat de material ceràmic recuperat a l’ex-
cavació d’aquestes habitacions va  aparèixer  una peça sin-
gular, la qual per  la seva tipologia s’ha  d'incloure dins la

sèrie  ceràmica  safa  (Rosselló  1978a,  1991).  És  probable
que l’exemplar estudiat aquí formés part de l'aixovar cerà-
mic associat a les habitacions d’aquesta zona de l'assenta-
ment, tal com es discutirà després. Les estructures excava-
des segueixen un patró comú al món andalusí i són molt si-
milars a altres de contexts rurals coneguts (Gutiérrez i Va-
lor 2014). Són de mida reduïda, es disposen en forma de L
en torn a un pati, no tenen subdivisions internes i no es co-
muniquen  entre si.  La  planta  és rectangular  i  es va  pavi-
mentar amb capes de morter de calç. 

Aquestes habitacions s'excavaren íntegrament en suc-
cessives campanyes entre 2002 i 2007. S'hi va documentar
un ampli mostrari de ceràmica d'ús domèstic i utilitari: ger-
res,  gerretes, marmites, safes, alfàbies,  tapadores, ribells i
tines, trípodes, etc. (vegeu Ramos en aquest volum). Les ti-
pologies, les tècniques decoratives (p. ex. esgrafiats, corda
seca) i la simplificació observada en la decoració estampi-
llada d'aquestes ceràmiques evidencien que es tracta majo-
ritàriament  d'una producció de la segona meitat del  segle
XII i primer quart del XIII (Albero 2011). L'absència de cerà-
miques medievals cristianes evidencia que l'abandonament
del nucli s'ha de situar just en el moment posterior al des-
embarcament  dels  croats  catalans  i  francs  a  la  badia  de
Santa Ponça el setembre de 1229.

Considerant aquest context, l'objectiu d'aquest article
consisteix a analitzar en profunditat una safa de trets singu-
lars dintre del conjunt ceràmic recuperat al jaciment. La fi-
nalitat és fer  una aproximació al possible origen d'aquesta
peça,  a la seva cronologia i a la tecnologia de fabricació.
Aquesta informació ens permetrà abordar algunes de les di-
nàmiques de distribució de les formes ceràmiques d’època
musulmana i continuar aprofundint en el rol que va  poder
tenir el jaciment del Puig de sa Morisca en època islàmica
al conjunt d’al-Àndalus i el Mediterrani.
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ESTUDI TIPOLÒGIC I DECORATIU

Descripció general
La forma estudiada és una safa, sèrie ceràmica destinada al

servei de taula i eventualment a l’ornament domèstic. La peça es-
tà modelada a torn i es defineix morfològicament com una forma
oberta amb cos hemisfèric i parets convexes que acaben en una
vora extravertida de secció plana i llavi arrodonit. La base és con-
vexa amb un repeu anular (fig. 1a). La pasta és compacta i té
una tonalitat ocre groga amb algunes parts rosades. Pel que fa a
la cocció, aquesta sembla haver-se realitzat en atmosfera oxi-
dant amb l’aplicació d’un procés de vidriat bicrom en una sego-
na cocció. A l’exterior, la peça presenta una cobertura vidriada
verdosa que en alguns punts gairebé ha desaparegut. L’interior
va ser impermeabilitzat amb un vidriat opacificant blanc sobre
el qual es disposen els motius en verd i morat per aconseguir
l’estil figuratiu desitjat.

Cal esmentar que l’estat altament fragmentari de la peça
no n'ha  permès observar íntegrament  els motius decoratius i
únicament s’han pogut esbrinar alguns traços de la composició
original. En conseqüència, l’estimació de les mides de la safa
s'ha hagut de recolzar en els paral·lels coneguts, molt més ben
conservats (fig. 1 b i c). Pel que fa a la decoració de la peça, po-
dem proposar la presència d’un disseny esquemàtic a base de
traços paral·lels i oblics formant una figura, potser una au amb
una llarga cua. La comparació amb la resta d’exemplars cone-
guts permet imaginar un motiu central zoomòrfic component
una escena. D’altra banda, la vora presenta una decoració co-
muna  a  aquesta  classe  d’atuells,  amb  una  garlanda  o  fistó
d’òvuls traçats en vidrat morat amb gotes de vidrat verd a l’in-
terior. Malgrat l’estat precari de conservació de la peça, de la
qual només s’ha pogut recuperar  al voltant d’un 15 % de la
grandària original, podem estimar el seu diàmetre màxim en 38-
39 cm; amb un diàmetre de la base de 12-13 cm i una alçada
d'11-12 cm. Aquestes mesures són aproximades i prenen com a
referència els patrons dels exemplars trobats a Mértola (Portu-
gal), Dénia (Espanya) i Pisa (Itàlia) principalment.

Cronologia i paral·lels formals
Són dos els problemes fonamentals aparellats amb aquest

tipus de formes ceràmiques: el primer fa referència a la qüestió de
l'origen i zones de producció, el segon es relaciona amb la crono-

logia. Afortunadament, els estudis de pastes desenvolupats des de
la dècada dels noranta han permès avançar força en els coneixe-
ments sobre aquests aspectes. Els treballs duts a terme sobre les
safes de les esglésies italianes (coneguts com a bacini) i sobre al-
gunes peces aparegudes a l'entorn d’al-Àndalus han permès de-
terminar i descartar algunes hipòtesis. Així, si bé autors com G.
Rosselló (1993) varen fer una adscripció cronològica encertada
per a la difusió d’aquestes peces (a la segona meitat del segle X i
al segle XI), no varen situar correctament les seves zones de pro-
ducció. D'aquesta manera, els estudis de composició de les pastes
d'aquests  bacini  realitzats per Berti i Mannoni (1999) situen la
seva provinença a la costa sud d’Andalusia. En qualsevol cas, les
dades disponibles per fer un estudi comparatiu adient de la peça
són encara exigües. 

Si bé la morfologia de la peça ―repeu anular, parets con-
vexes i vora plana extravertida― és comuna a algunes producci-
ons destinades al servei de taula dels segles X-XI al món musulmà
(Gisbert et al. 1992; Rosselló 1993; Izquierdo i Ramos 2015), la
decoració és bastant característica. Els paral·lels tipològics més
adients es troben en algunes produccions localitzades a diversos
punts del Mediterrani occidental, concretament a Itàlia (Pisa, es-
glésia de Sant Zenó) (Berti i Mannoni 1997; Berti  et al. 2009),
Portugal (Mértola,  alcassaba) (Gómez 2003;  2017) i  Espanya
(Dénia) (Gisbert  et al. 1992).  La garlanda que envolta la peça
―caracteritzada inicialment per alguns autors com a tret singular
de les produccions qayrawanines de la fi del segle X i inicis del
segle XI (Rosselló Bordoy 1993: 38)― és sense dubte l’element
més aglutinador dins la decoració d’aquesta classe ceràmica (fig.
1). El bacino núm. 2 de Sant Zenó té una vora decorada amb una
garlanda traçada en manganès al igual de la decoració interior.
Aquesta es compon de motius zoomòrfics que representen un
gran ocell amb cua llarga (gall dindi?) i a sota un quadrúpede
(lleó?) amb el cap cobert amb una màscara, potser un animal fan-
tàstic. L’origen proposat és el sud d’Andalusia, concretament la
regió de Màlaga (Berti i Mannoni 1999). Pel que fa a la safa de
Mértola (Gómez 1994: 124, 130, fig. 55), apareix igualment la
garlanda decorant la vora i el motiu central és igualment zoomòr-
fic, però, en aquest cas, representa una escena de caça amb un cà-
nid i una au darrere una gasela o antílop. D’altra banda, la safa de
Dénia continua amb el motiu de la garlanda sobre la vora, però
canvia el motiu central en verd i manganès cap a la representació
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d’un vaixell (Gisbert et al. 1992: 119; Rosselló 1993: 38, fig. 10).
Les safes o bacini del tipus identificat a sa Morisca són ben

coneguts entre les produccions andalusines que arribaren al nord
d’Itàlia durant el darrer quart del segle X i la primera meitat del
segle XI. Aquestes peces varen esdevenir elements d’un cert luxe
i es varen destinar a embellir els murs de les esglésies romàni-
ques, la qual cosa ha permès afinar-ne les datacions. Els exem-
plars més coneguts són de la regió de la Toscana i han estat ben
estudiats els darrers anys (Berti et al. 1997, 2006, 2009). La pre-
sència d’aquests tipus ceràmics al nord-oest d’Itàlia mostra una
xarxa de distribució important de les produccions més acurades
d’època taifa i també de quina manera varen esdevenir articles de
luxe. Finalment, caldria esmentar algunes de les produccions ira-
noafganes del segle XI, les quals podrien associar-se des del punt
de vista decoratiu també amb la forma del Puig de sa Morisca
(fig. 1, d).

La safa trobada al Puig de sa Morisca presenta una doble
singularitat: primer, és una peça que no es correspon amb el marc
cronològic general del conjunt de ceràmiques trobades al jaci-
ment, la gran majoria d’època almohade. Segon, és una peça d’un
cert refinament, destinada a un servei de taula de qualitat, la qual
cosa a priori no sembla lògica en un establiment rural, almenys
en l’estat actual dels coneixements. Aquestes dues característi-
ques fan que es puguin emetre algunes hipòtesis: la primera indi-
caria un element singular de l’aixovar dels espais domèstics de
l'assentament, el qual seria ja una antigalla al moment de la fi de
l’ocupació islàmica el 1229. D’altra part, no es pot descartar l’ar-
ribada d’aquesta peça al jaciment amb motiu de l’activitat comer-
cial o de cors, ben documentada sota el govern d’al-Muwaffaq i
el seu fill Ali Iqbàl al-Dawla, i els diversos enfrontaments i trac-
tats signats amb les repúbliques de Pisa i Gènova. És significatiu
que cap de les produccions andalusines de Mallorca s’hagi trobat
al Puig de sa Morisca i en canvi sí una forma provinent d’obra-
dors del sud d'al-Àndalus (o potser el Magrib). Podem pensar, i
no seria una hipòtesi forassenyada, que aquesta peça podria per-
fectament haver format part d’un lot de ceràmiques més gros amb
destinació final als ports de la Toscana que va recalar al port de
Palma o potser a la badia de Sanat Busa (Santa Ponça).

En resum, ens trobem davant una forma ceràmica oberta i
decorada destinada en origen al servei de taula, de la sèrie safa,
que es pot datar per cronologia relativa entre el tercer quart del

segle X i la primera meitat del segle XI, és a dir, a cavall entre el
califat omeia de Còrdova i la fi  dels primers regnes de taifes
(Berti i Mannoni 1997; Berti i Garcia Porras 2006). Pel que fa a
la problemàtica en torn a l’origen d’aquesta peça i els seus paral-
lels, noves hipòtesis de treball permeten reconduir l’anterior atri-
bució  ―argumentada sobre la base dels elements decoratius―
d’aquestes produccions a la zona de Tunísia (Rosselló 1993). En
aquesta línia, els estudis arqueomètrics realitzats (Baldassarri i
Berti  2009)  suggereixen  més  aviat  un  origen  andalusí  per  a
aquestes formes de factura acurada.

Figura 1. Representació de la forma estudiada i paral·lels formals: a) Safa, 2 ½ s.
X-1 ½ s. XI, Puig de sa Morisca, Santa Ponça, Mallorca (Ramos 2016). b) Safa, fi s.
X-1 ½ s. XI. Alcassaba de Mértola, Portugal Discover Islamic Art©, MWNF).  c)
Safa  (bacino núm. 2), av. 1029, església de Sant Zenó, Pisa  (Berti  i  Mannoni
1997).  d) Safa, s.  XI, Afganistan, ©LACM. e) Safa, fi s.  X-s.  XI, Dénia, Alacant
(Rosselló 1993).
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ANÀLISI ARQUEOMÈTRICA

Metodologia
L'anàlisi  aqueomètrica  d'aquesta  safa  ha  consistit,  per

una banda, en l'anàlisi òptica de la pasta ceràmica amb làmina
prima i microscopi petrogràfic i, per una altra, en la caracterit-
zació del vidriat amb microscopi electrònic de rastreig amb
energia dispersiva de raigs X (SEM-EDS). Es va preparar una
làmina prima amb un fragment d'aquesta ceràmica per dur a
terme la caracterització petrològica i textural de la mostra mit-
jançant microscopi petrogràfic Leica DM2500P. El microscopi
incorpora  un  micròmetre  i  lents  entre  16  i  400  augments.
S'han pres microfotografies de la fàbrica amb una càmera di-
gital  Leica  DFC290  HD.  Les  estimacions  dels  components
s'han establert mitjançant taules comparatives (Matthew et al.
1991) i la descripció de la mostra s'ha fet seguint el procedi-
ment descrit per I. Whitbread (1986, 1989, 1995 i 1996).

Per  tal  d'analitzar  l'estructura  i  la  composició química
del vidriat de la mostra s'ha preparat un bloc polit de resina
epoxi amb la mostra tallada perpendicularment, incloent-hi el
cos de la ceràmica i el vidriat interior i exterior. La mostra va
ser analitzada amb un microscopi electrònic de rastreig JEOL
JSM 6610 LV equipat amb un espectròmetre d'energia disper-
siva  de  raigs  X  Oxford  Instruments  XMAXN 50.  L'anàlisi
quantitativa  del  vidriat s'ha fet  utilitzant 20 kV.  També s'ha
analitzat la matriu argilosa a 2.000 augments amb l'objectiu de
determinar la natura calcària o no calcària del cos de la cerà-
mica.  L’estabilitat  del  corrent  del  feix d'electrons  durant  el
procés s'ha monitoritzat calibrant amb un estàndard de cobalt.
La precisió i fiabilitat del mètode emprat s'ha testat mitjançant
l'ús de diversos patrons de vidre (Corning B, C i D). Els resul-
tats es reporten en òxids i normalitzats al 100 % i l'oxigen és
determinat per estequiometria. 

Anàlisi del vidriat
L'anàlisi de la ceràmica mostra l'aplicació d'un vidriat de

120 µm de gruixa que presenta una composició clarament diver-
gent de la resta de ceràmiques vidriades analitzades en aquest ja-
ciment.  Totes  les  ceràmiques  vidriades  analitzades  (excepte
aquesta peça) presenten un vidriat plumbífer amb una alta quanti-
tat de PbO (47-67 %). A més, a sis d'aquestes mostres es va docu-
mentar l'ús de vidriats estannífers (amb 3-10 % d'òxid d'estany),

com és habitual a ceràmiques andalusines (Molera et al. 2001).
En el cas de la safa analitzada s'aprecia l'aplicació del vidriat so-
bre una pasta calcària (CaO = 16,4 %). En aquest cas el vidriat
està totalment degradat i mostra, com a conseqüència de la corro-
sió, la presència de fosfats i carbonats (fig. 2a). Hem pogut con-
signar que en aquest cas la presència de PbO (3,7 %) al vidriat és
significativament més baixa que a les altres mostres, cosa que
evidencia que no es tracta d'un vidriat plumbífer on s'ha utilitzat
el plom com a fundent. Per contra, la quantitat de fundents alca-
lins és bastant més alta. Encara que hem de preveure una pèrdua
d'alcalins com el Na2O com a conseqüència de la degradació del
vidriat, podem apreciar que, malgrat que aquest està degradat, el
contingut de K2O (4,4 %) és més de quatre vegades més alt en
aquesta mostra en comparació del que s'ha observat a la resta de
vidriats. En el vidriat de la superfície externa documentem petites
quantitats de SnO2 que haurien contribuït a opacificar el vidriat. A
la superfície interna de la peça el vidriat presenta les mateixes ca-
racterístiques que a l’externa, però, en aquest cas, l'esmalt és més
gruixat (120 µm) i mostra una capa molt enriquida en SnO2 for-
mada per agregats que se situa entre el vidriat i el cos de la cerà-
mica (fig. 2b i c). La configuració de l'òxid d'estany i l'absència
de cristalls com els observats als vidriats de plom estannífers sug-
gereix que aquesta superfície de la ceràmica es va opacificar uti-
litzant una capa d'estany que va ser aplicada sobre el cos de la ce-
ràmica i va ser recoberta amb un vidriat alcalí. En aquest vidriat
es documenten a més freqüents inclusions arrodonides de quars
de fins a 50 µm (fig. 2b). Com a conseqüència de l'ús d'una alta
quantitat d'òxid d'estany s'aprecia una gran opacitat a la superfície
interna d'aquesta peça sobre la qual es va aplicar la pintura negra.
El caràcter alcalí d'aquest esmalt i aquesta solució tècnica recor-
den altres de constatades a peces orientals entre els segles VIII i X
(Mason  i  Tite 1997).  En qualsevol  cas,  podem assegurar que
aquest esmalt constitueix un cas únic dintre del registre que hem
analitzat. 

Anàlisi de la pasta
Aquesta safa ha mostrat des del punt de vista macroscòpic

una pasta compacta blanca-groguenca molt fina. Des del punt de
vista microscòpic presenta una matriu òpticament inactiva, calcà-
ria, dominant i heterogènia que té una coloració marró clar (llum
plana polaritzada, x500) i vermell/marró o gris (nicols creuats,
x500). La mostra té escassa porositat (1 %), que consisteix bàsi-
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cament en macroporus i macrovesícules. Els porus i les inclusi-
ons detectades no estan orientats respecte a les parets de la peça.
Les inclusions (20 %) tenen una distribució bimodal amb una
fracció gruixa ben ordenada consistent en inclusions i fragments
de roca arrodonits i subarrodonits i una fracció fina més abundant
(c:f10µ:v = 14:81:5) amb inclusions arrodonides (fig. 2d). La di-
mensió modal de les inclusions és 0,1 mm. A la mostra predomi-
nen fragments de roques calcàries, grans de feldespat potàssic (de
vegades alterat i amb estructura perthítica) i quars monocristal·lí
i, en menor freqüència, de plagiòclasi i biotita. També s'observen
fragments subarrodonits de roques ígnies àcides holocristal·lines
(quarsdiorita/granodiorita) formades per cristalls equigranulars i
inequigranulars de feldespat potàssic, quars monocristal·lí i bioti-
ta. Finalment, es constaten de forma accessòria grans d'hornblen-
da,  quars  policristal·lí,  sílex  i  serpentinita,  a  més  de  nòduls
amorfs. Aquesta fàbrica es relaciona amb l'ús d'una argila rica en
llim amb alguns fragments de roques ígnies àcides plutòniques
que són incompatibles amb la geologia de Mallorca. En qualsevol
cas, actualment resulta difícil establir l'origen d'aquesta fàbrica
importada a causa de l'escassa implantació de les anàlisis petrolò-
giques en l'estudi de la ceràmica andalusina i la impossibilitat de
comparar la mostra analitzada amb altres fàbriques procedents de
centres productors, com poden ser els establerts al sud de la pe-
nínsula Ibèrica o el Magrib.

CONCLUSIONS

Els resultats dels diferents estudis realitzats són consistents
entre si i evidencien l'existència d'una ceràmica singular des del
punt de vista tipològic i tecnològic al Puig de sa Morisca que va
ser importada a l'illa. Així doncs, podem confirmar la difusió a les
illes orientals d’al-Àndalus d'alguns tipus ceràmics relacionats
amb connexions extrainsulars de llarga distància, un fet que ja
varen plantejar autors com G. Berti (1997), C. Déléry (2009) o G.
Rosselló Bordoy (1978b). Aquest darrer autor  va assenyalar la
presència a la ciutat de Palma de safes o ribells del segle  XIII

d'origen malagueny. En qualsevol cas, l'exemplar estudiat eviden-
cia una importació significativament anterior, ja en època taifa i
potser califal, i ens permet confirmar la presència d'aquest tipus
d'aixovar ceràmic de factura acurada en contexts rurals com el
Puig de sa Morisca. 
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