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ANÀLISI PETROLÒGICA PRELIMINAR DE LA CERÀMICA ISLÀMICA DEL PUIG DE SA MORISCA
(CALVIÀ, MALLORCA)

Daniel Albero Santacreu (Universitat de les Illes Balears)
Guillem Mateu Vicens (Universitat de les Illes Balears)

José C. Carvajal López (University College London Qatar)

INTRODUCCIÓ

La distribució i adquisició de ceràmica són temes àmplia-
ment tractats per l'arqueologia i l'etnoarqueologia des de múlti-
ples i variades perspectives. Pel que fa a les dinàmiques de distri-
bució regional de ceràmica a al-Àndalus durant l'època almoha-
de, cal assenyalar que generalment s'assumeix que la producció i
venda de ceràmica va ser important. No obstant això, no es tenen
dades i evidències sòlides que permetin avaluar aquest supòsit,
especialment pel que fa a l’impacte de les xarxes de distribució
als contextos rurals. En aquest sentit, l'anàlisi de la distribució de
les ceràmiques entre els centres productius i els llocs de consum
s'ha  realitzat,  fonamentalment,  mitjançant  anàlisis tipològiques
(p. ex. García Porras 2007). Gairebé no s'han realitzat anàlisis ar-
queomètriques de les pastes ceràmiques que ens permetin abordar
en profunditat i amb major consistència aquesta qüestió.

Com han plantejat alguns autors, la problemàtica a l'hora
d'estudiar la dispersió dels materials rau en el fet que la ceràmica
almohade dels segles XII i XIII presenta un alt grau d'estandardit-
zació.  Aquesta estandardització és evident  en  aspectes com la
seva tipologia i les seves proporcions (Azuar Ruiz 1998; Malpica
et al. 2007: 170; García Porras 2008). L'alta estandardització i so-
fisticació tècnica (Lafuente 2014) s'ha relacionat tradicionalment
amb produccions especialitzades desenvolupades per tallers loca-
litzats en entorns urbans. Això suposa un canvi, respecte a perío-
des anteriors, en la implantació territorial de les terrisseries i la
seva capacitat per distribuir els productes. D'aquesta manera, es té
un ampli coneixement de la presència de terrisseries almohades
en contextos urbans com Sevilla (Amores Carredano 1995), Dé-
nia (Gisbert et al. 1992), Màlaga (López Chamizo et al. 2010),
Granada (Malpica et al. 2007) o Almeria (Flores et al. 1999), en-
tre molts d'altres. Aquestes terrisseries van desenvolupar una im-
portant producció de ceràmica amb una àmplia varietat de pro-
ductes destinats al consum local.

En aquest treball realitzem una primera aproximació a les
dinàmiques de distribució i consum de ceràmica desenvolupades
en contextos rurals d'època almohade del sud-oest de Mallorca
mitjançant l'estudi petrològic de les ceràmiques trobades al jaci-
ment del Puig de sa Morisca. L'estudi de la procedència del mate-
rial ceràmic ens permet aprofundir en el paper que varen tenir els
assentaments rurals d'aquesta època i de quina manera van estar
connectats i articulats amb els nuclis urbans, la qual cosa ens per-
met incrementar significativament el nostre coneixement de les
xarxes de distribució regionals i l'existència de dinàmiques relaci-
onades amb aspectes polítics, socials, econòmics, etc. Aquestes
aportacions són molt importants si considerem l'escassa atenció
que han rebut tradicionalment els contextos rurals per part de l'ar-
queologia islàmica, molt més centrada en l'estudi dels contextos
urbans. 

Finalment, cal assenyalar que el nostre estudi presenta cer-
tes limitacions que deriven principalment de l'absència d'estudis
arqueomètrics previs, aspecte que impossibilita la comparació del
registre estudiat amb les ceràmiques d'altres assentaments i, espe-
cialment, amb les produccions desenvolupades per les terrisseries
islàmiques documentades a l'illa. D'aquesta manera, si bé s'han
documentat terrisseries a la Madīna Mayūrqa d'època taifa (Coll
et al. 2012) i, suposadament, d'època almohade (Rosselló Pons
1983), no tenim anàlisis arqueomètriques de les ceràmiques pro-
duïdes per aquests tallers. En aquest sentit, els únics estudis ar-
queomètrics que han considerat mostres de Mallorca (Molera et
al. 1997 i 2001) s'han centrat en l'anàlisi dels vidriats i només en
un nombre limitat de peces.

EL PUIG DE SA MORISCA: CONTEXT ARQUEOLÒGIC

L'àrea d'estudi se situa al sud-oest de Mallorca, a l'actual
municipi de Calvià, que sembla que es va correspondre amb el
topònim Qalbiyān recollit en les fonts àrabs (Rosselló Bordoy

301



2007, 40, 266, 271). Aquesta zona estava administrativament
vinculada al  ŷuz’ d'Al-Ahwāz al-Madīna (Barceló 1978), que
incloïa també el nucli urbà de Madīna Mayūrqa. En anteriors
treballs es va realitzar l'estudi de la disposició del poblament a
Calvià durant època islàmica i es va constatar a la població de
Santa Ponça el jaciment del Puig de sa Morisca i, documental-
ment, la reocupació d'una alqueria en aquesta àrea pels cristi-
ans des de 1247 (Guerrero 1982; Albero 2011).

L'ocupació islàmica del Puig de sa Morisca es va realit-
zar sobre un assentament de l'edat del ferro. El nucli islàmic
hauria comptat amb les restes d'una muralla ciclòpia prehistò-
rica que englobava gran part de la penya de 120 m d'altura on
s'ubica el jaciment, protegint especialment els punts més ac-
cessibles. El jaciment comprèn una àrea d'uns 8.500 m2, on les
restes d'estructures islàmiques registrades fins al moment són
d'escassa entitat. No obstant això, considerant que l'extensió
excavada de l'assentament és relativament reduïda i que la ce-
ràmica islàmica present en superfície cobreix una àmplia ex-
tensió del  jaciment,  no podem  descartar  l'existència  d'altres
estructures d'aquest període.

L'ocupació islàmica més antiga constatada es relaciona
amb la presència d'una llar datada per 14C en el període de tai-
fes (1009-1115) que es va trobar a la torre I del turó fortificat,
construïda en època prehistòrica. No obstant això, les restes
d'època islàmica de més entitat trobades fins ara se situen al
cim del turó, on es van construir tres habitacions d'època al-
mohade (1202-1229), organitzades al voltant de la torre III,
d'època talaiòtica (800-500 aC) (Garcia Amengual et al. 2010;
Albero 2011). Les habitacions excavades són similars a algu-
nes trobades a altres conjunts rurals (Gutiérrez i Valor 2014).
Aquest tipus d'habitacions, comunes al món andalusí, són de
dimensió reduïda i es disposen en forma de L al voltant d'un
pati; no tenen subdivisions internes i no es comuniquen entre
si.  Les habitacions són de planta rectangular i pavimentades
amb capes de morter de calç. A les habitacions 1 i 3, de 12,5
m2 cadascuna, s'han localitzat sengles llars adossades a la pa-
ret. La presència d'aquestes habitacions i llars suggereix que,
probablement, aquest jaciment hauria tingut una ocupació per-
manent. Tot indica que es tracta d'espais multifuncionals que
servien com a lloc de descans, emmagatzematge, cuina, men-
jador i sala d'estar.

Pel  que fa  a  la  ceràmica,  les  prospeccions realitzades
(Guerrero 1982)  van  evidenciar  material  amb decoració de
bandes i meandres amb mangra i ceràmiques amb vidriats mo-
nocroms blancs o verds. A les excavacions realitzades a les
habitacions  assenyalades  es  va  poder  documentar  un  ampli
mostrari de ceràmica d'ús domèstic i utilitari similar al que se
sol trobar en altres contextos rurals (Malpica et al. 2007): ger-
res, gerretes, marmites, safes, alfàbies, tapadores, ribells i ti-
nes, trípodes, etc. (vegeu Ramos en aquest volum). Les tipolo-
gies, les tècniques decoratives (p. ex. esgrafiats, corda seca) i
la  simplificació  observada  en  la  decoració  estampillada
d'aquestes  ceràmiques  evidencien  que es  tracta  majoritària-
ment d'una producció que ha de situar-se entre la segona mei-
tat del segle XII i primer quart del XIII, en el període almohade
(1202-1229) (Albero 2011). L'absència de ceràmiques medie-
vals d'època cristiana evidencia que l'abandonament del nucli
cal situar-lo just en el moment posterior al desembarcament a
Santa Ponça de les tropes de Jaume I d'Aragó el 1229.

Cal considerar que la reocupació d'aquest nucli prehistò-
ric en època islàmica va poder estar condicionada per la seva
posició geoestratègica.  La  localització va  poder  determinar
també el paper que va tenir l'assentament en el context rural i
la manera en què es va produir la distribució de material cerà-
mic cap a aquest. D'una banda, ja hem assenyalat que l'assen-
tament islàmic es va realitzar en un lloc molt protegit. Aquesta
configuració va fer que aquest espai fos el lloc ideal per em-
plaçar un ḥiṣn destinat a la protecció de les persones i els béns
produïts  per  les  comunitats  camperoles  de  la  zona.  D'altra
banda, l'assentament es va situar en un punt estratègic per la
seva visibilitat, tant de la vall que se situa a l'interior com de
la costa i els principals punts de desembarcament existents en
aquesta part de l'illa.

 
MOSTRES SELECCIONADES I METODOLOGIA

S'ha realitzat l'estudi petrològic de 60 ceràmiques (25 de
les quals vidriades) recuperades a les excavacions realitzades
al Puig de sa Morisca que inclouen les diverses famílies funci-
onals (vaixella de taula, emmagatzematge, cuina, usos múlti-
ples i contenidors de foc), tipologies i tipus de pastes identifi-
cades al  jaciment. Es varen  preparar  làmines primes de les
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mostres per dur a terme la caracterització petrològica i textural
de les ceràmiques, així com la identificació dels microfòssils
mitjançant un microscopi petrogràfic Leica DM2500P. El mi-
croscopi incorpora un micròmetre i lents d'entre 16 i 400 aug-
ments. S'han pres microfotografies de les fàbriques amb una
càmera digital Leica DFC290 HD. Les estimacions dels com-
ponents s'han determinat amb taules comparatives (Matthew
et al. 1991) i la descripció de les mostres s'ha fet amb el pro-
cediment desenvolupat i detallat per I. Whitbread (1986, 1989,
1995: 369-96, 1996).

RESULTATS

1. Anàlisi petrològica
L'anàlisi petrològica ha permès distingir  vuit fàbriques

(fig. 1). La fàbrica 1 engloba un alt nombre d'individus i és la
que predomina al  jaciment.  La  resta  de  fàbriques  inclouen
com a màxim tres mostres i es relacionen amb peces aïllades
que han mostrat una composició petrològica i una textura par-
ticular.

Fàbrica 1: margues fossilíferes (n = 47): Engloba el 80
% de les mostres analitzades i inclou ceràmiques de tipologia
variada. És una fàbrica poc porosa, calcària i relacionada amb
una argila heterogènia. La matriu és normalment moderada-
ment activa i presenta foraminífers (p. ex. Globigerina, Orbu-
lina bilobata, Globorotalia miocenica, Globorotalia mayeri?),
radiolaris, diatomees i espícules d'esponja. És una pasta fina
amb poques inclusions (3-10 %), que estaven de manera natu-
ral a l'argila; no s'ha afegit cap desgreixant. A la fracció gruixa
predominen fragments de roques calcàries,  nòduls d'argila i
nòduls de ferro. De manera accessòria es poden trobar làmines
de moscovita, limolites, fragments de quarsarenita, grans de
quars monocristal·lí i  policristal·lí,  pisolites, i fragments de
biomicrites.  De manera  rara  podem trobar  a la  fracció fina
fragments de glauconita i biotita. Les mostres d'aquesta fàbri-
ca presenten petites variacions segons la major o menor pre-
sència de nòduls d'argila, fragments de roques calcàries, fora-
minífers i quars.

Fàbrica 2: fàbrica no calcària amb abundant quars
(n = 2): Inclou ceràmica de cuina (una petita olla i una anco-
lla) amb una pasta refractària i compacta. La matriu argilosa

és inactiva o bé mostra una birefrigència moderadament acti-
va. Té una baixa porositat i abundants inclusions (30 %) sub-
angulars i subarrodonides ordenades bimodalment i preferent-
ment en la fracció gruixa. En aquestes mostres predomina el
quars monocristal·lí de fins a 0,25 mm, encara que també es
pot observar qualque fragment de roca calcària, marès, sílex,
pisolites i grans de quars policristal·lí. Dintre de la geologia
local aquesta pasta es pot relacionar amb els depòsits de terra
rossa.

Fàbrica 3: fàbrica amb roques ígnies (n = 3): Són mos-
tres (dues safes i un ribell) que s'han agrupat conjuntament en
aquesta fàbrica perquè totes contenen fragments de roques ígni-
es plutòniques i minerals ferromagnesians. En qualsevol cas, les
característiques divergents de les mostres evidencien que no te-
nen el mateix origen. Són ceràmiques poc poroses amb matrius
òpticament inactives que presenten un nombre d'inclusions vari-
able (10-20 %) amb una ordenació bimodal i on predomina la
fracció  fina.  Una  d'aquestes  conté  roques  calcàries,  nòduls
amorfs, grans de quars monocristal·lí i serpentinita. Es consta-
ten fragments de roques holocristal·lines formades per plagiò-
clasi, amfíbol i clinopiroxè (diorites). Les altres dues contenen
fragments de feldespat potàssic, quars monocristal·lí, plagiòcla-
si, biotita i fragments de roques àcides formades per feldespat
potàssic, quars monocristal·lí i biotita (diorita i granodiorita), a
més de nòduls amorfs. A una d'aquestes dues mostres hi ha tam-
bé abundants roques calcàries.

Fàbrica 4: fàbrica amb roques metamòrfiques (n = 3):
Tal com s'ha comentat en el cas anterior, les mostres d'aquesta
fàbrica (safa, ancolla i redoma) s'han agrupat conjuntament per-
què presenten fragments de roques amb baix grau de metamor-
fisme. En qualsevol cas, les seves diferents característiques evi-
dencien que no tenen un origen comú. Són ceràmiques poc po-
roses amb una matriu argilosa de birefrigència variable; en un
cas s'observen foraminífers molt alterats tèrmicament. Les mos-
tres presenten abundants inclusions (25-30 %), ordenades majo-
ritàriament a la fracció fina amb una distribució bimodal o poli-
modal. Tenen una quantitat variable de quars monocristal·lí, fel-
despat potàssic, biotita, miques, així com qualque fragment de
marès, limolita i roca calcària. També, com hem dit, contenen
alguns fragments de roques metamòrfiques com fil·lites, meta-
gresos, pissarres i micaesquist.

303



Figura 1: Microfotografies de làmines primes amb nicols encreuats mostrant l'aspecte d’algunes de les fàbriques iden-
tificades. a) Fàbrica 1, b) Loner 3, c) Fàbrica 2, d) Fàbrica 3, e) Fàbrica 4, f) Loner 1.



Figura 2. Microfotografies realitzades amb lupa binocular: a) Fàbrica 5 (ample d’imatge = 0,8 mm), b) Loner 2 (ample
d’imatge = 1,9 mm), c) Fàbrica 3 (ample d’imatge = 0,5 mm), d) Loner 3 (ample d’imatge = 0,5 mm), e) Fàbrica 1
(ample d’imatge = 0,6 mm), f) Fàbrica 1 (ample d’imatge = 0,8 mm).



Loner 1: fàbrica calcària fina amb abundant quars
(n = 1): En aquesta fàbrica (associada a una cassola) poc po-
rosa i òpticament activa s'observen un 25 % d'inclusions pre-
dominantment fines i arrodonides o subarrodonides amb una
ordenació unimodal. Domina el  quars monocristal·lí  de  gra
molt fi, però també estan presents roques calcàries, calcita es-
pàtica, fragments de sílex i feldespat potàssic alterat a cristalls
de cordierita. 

Loner 2: fàbrica amb abundants fragments de marès
(n = 1): Es relaciona amb un ribell òpticament actiu, poc po-
rós, amb un 20 % d'inclusions subarrodonides i arrodonides
amb una ordenació bimodal. Les inclusions consisteixen en
roques calcàries, marès (gres amb elevat contingut de quars i
gres calcari) i nòduls d'argila. En menor quantitat quars mono-
cristal·lí, calcita espàtica, nòduls amorfs i també qualque frag-
ment de sílex i de roca ígnia plutònica formada per feldespat i
biotita. S'observen fragments de bivalves.

Loner 3: fàbrica calcària molt fina i vitrificada (n =

1): És una tapadora amb una pasta molt fina, poc porosa i amb
una matriu homogènia i vitrificada. Té poques inclusions (7
%), que són arrodonides i amb una distribució unimodal. Pre-
dominen els grans de quars monocristal·lí i també presenta al-
guns nòduls d'argila i miques discretes.

2.  Correspondència de l’anàlisi  petrològica amb els
trets macroscòpics de les pastes

Alguns  autors  (Azuar  Ruiz  1998)  han  assenyalat
que sovint l'únic tret que permet distingir la ceràmica almo-
hade produïda per  un taller  o un altre són  les pastes.  No
obstant això, les pastes de les ceràmiques almohades solen
tenir una textura molt fina i mostren una alta estandarditza-
ció,  tant  pel  que  fa  al  color  com  als  trets  macroscòpics
(Bridgman 2012), cosa que dificulta la classificació de les
pastes utilitzant les estratègies aplicades convencionalment
en l’estudi de la ceràmica. Tenint en  compte aquesta pro-
blemàtica abordem a continuació la correspondència que hi
ha entre les fàbriques caracteritzades i els trets macroscò-
pics de les pastes amb la finalitat de testar-ne les possibili-
tats per classificar el registre ceràmic almohade de l'illa.

Hem  pogut  comprovar  que la  majoria  de  fàbriques
minoritàries i loners establerts presenten trets macroscòpics

clarament diferenciables (fig. 2). Per exemple, des del punt
de vista macroscòpic la fàbrica 3 presenta una pasta fina de
color blanc groguenc amb algunes escasses inclusions blan-
ques i grises. En canvi, les peces de la fàbrica 4 presenten
pastes variables (d'acord amb l'origen divers de les peces),
que van des d'una pasta compacta vermellosa o grisa sense
inclusions  visibles  fins a  una pasta  fina  de  color  vermell
amb abundants inclusions blanques fines. El loner 1 s'asso-
cia amb una pasta de color  vermell fosc amb escasses in-
clusions blanques molt  fines (similar  a la de les peces de
cuina de la fàbrica 2), mentre que el loner 2 és l'única pasta
compacta de color  marró amb abundants inclusions grises
documentada.

Es donen  més problemes a l'hora de discriminar des
del punt de vista macroscòpic les peces de la fàbrica 1, ja
que presenta trets macroscòpics molt diversos. Aquesta fà-
brica, que engloba la major part de les peces analitzades, es
relaciona amb pastes de textura fina però amb una alta vari-
abilitat en el seu color i tipus d'inclusions visibles. Aquesta
variabilitat s'ha de relacionar amb el caràcter heterogeni de
la matèria prima i amb condicions d'oxidació diverses du-
rant la cocció. El més comú és que presenti una pasta ver-
mellosa,  de  textura  fina  i  sense  inclusions  visibles,  però
també sol  ser  usual que tingui una coloració marró clar  o
rosada. En ocasions, aquestes pastes vermelloses, rosàcies
o  marrons  poden  tenir  algunes  escasses  inclusions  blan-
ques, grises i vermelles. Aquestes inclusions, que es relaci-
onen amb els nòduls d'argila, nòduls amorfs i fragments de
roques calcàries observats en làmina prima, poden aparèi-
xer  simultàniament  o  manifestar-se  de  forma  aïllada.
D'aquesta manera, és comú, per  exemple, trobar pastes fi-
nes rosades o marrons amb escasses inclusions blanques o
vermelles, o pastes compactes fines de color vermellós amb
inclusions blanques i alguna de vermella. Com a pasta mar-
ginal  associada  també  a  aquesta  fàbrica  hem  documentat
una variant cuita en atmosfera reductora que, des del punt
de vista macroscòpic, mostra una pasta grisa sense inclusi-
ons. Aquesta variabilitat en el color  i el tipus d'inclusions
visibles, així com el caràcter fi de les pastes, dificulta l'as-
sociació del material ceràmic a aquesta fàbrica només a tra-
vés de l'anàlisi macroscòpica i sense làmines primes.

306



CONCLUSIONS

L'estudi petrològic realitzat constata una àmplia varietat
de fàbriques al jaciment que s'han de relacionar amb diferents
àrees de procedència. Un 15 % de la ceràmica estudiada s'in-
clou en fàbriques incompatibles amb els dipòsits argilosos de
l'illa i s'han de considerar, per tant, com a importacions. Per
exemple, la fàbrica 3 es relaciona amb l'ús d'argiles riques en
llims  amb alguns fragments de roques  ígnies intermèdies o
àcides plutòniques (diorites a granodiorites). Les peces de la
fàbrica 4 remeten a l'ús d'argiles de textura variable amb frag-
ments de roques amb un baix grau de metamorfisme (fil·lites,
micaesquistos). La composició del loner 2 suggereix l'ús d'un
dipòsit  d'argila  secundari molt  heterogeni  amb aportació de
material detrític. La presència de qualque fragment de roca íg-
nia plutònica àcida i de plagiòclasis alterades remet també a
un possible origen al·lòcton d'aquesta peça.

Gran part de la ceràmica d'importació que es va con-
sumir al jaciment presenta cert valor estètic, ja que el tipus
més ben representat el comprèn un conjunt de quatre safes,
dues de bicromes i una amb una decoració més acurada i
exclusiva (vegeu Ramos et al. en aquest volum). En aquest
sentit, ja es va plantejar a partir d'estudis tipològics (Rosse-
lló Bordoy 1978) la presència a la ciutat de Palma de safes
i ribelles del segle  XIII d'origen malagueny confeccionades
amb pastes groguenques. No obstant això, també hem po-
gut  constatar  la importació de ceràmica no vidriada, con-
cretament dos ribells,  una ancolla i una cassola. Això per-
met confirmar, com altres estudis petrològics han demostrat
al sud-oest d'al-Àndalus (Bridgman 2012), que no només la
ceràmica vidriada va ser importada, sinó també altres tipus
de caràcter més utilitari. Sembla que al món islàmic la ce-
ràmica d'importació va ser més comú a les ciutats (Gutiér-
rez i Valor 2014), des d'on es podria haver distribuït a zo-
nes rurals seguint les xarxes de distribució utilitzades per a
la ceràmica local. Cal concloure aquest apartat assenyalant
que la identificació de totes aquestes fàbriques associades a
ceràmiques  importades  resulta  important,  perquè,  encara
que siguin molt minoritàries, permeten confirmar per al cas
d'estudi abordat el consum d'alguns tipus ceràmics extrain-
sulars a contextos rurals.

La major part  de les mostres analitzades s'associen a
fàbriques sedimentàries compatibles amb la geologia local i
es relacionen amb ceràmica utilitària destinada a cobrir les
necessitats pròpies d'un context domèstic. Dins d'aquest con-
junt de ceràmiques de probable adscripció local podem fer,
com sol ser habitual al món islàmic (Lafuente 2014: 82; Mo-
lera  et al.  1997),  una distinció entre peces confeccionades
amb argiles vermelles destinades a cuina i la resta de peces
(vaixella de taula i formes d'aigua) confeccionades amb argi-
les  clares.  Aquest  darrer  tipus  de  matèria  prima  s'associa
principalment amb les peces de la fàbrica 1, que es caracte-
ritzen per  l'ús d'una argila sedimentària, heterogènia, d'ori-
gen marí, gra fi (fracció llim fi amb escassos fragments de
roques calcàries) i molt plàstica. L'heterogeneïtat del color i
la  variabilitat  composicional  de  la  fàbrica  semblen  conse-
qüència de l'ús d'una argila bigarrada en estat natural amb
certa variabilitat intradipòsit que ha estat escassament homo-
geneïtzada pels terrissaires.

La composició de les mostres resulta coherent, dins de la
geologia local, amb els dipòsits del terciari d'argiles margoses
de gra fi amb foraminífers, que afloren en molts llocs de l'àrea
d'estudi. No obstant això, les anàlisis arqueomètriques realit-
zades sobre les argiles de l'entorn proper al jaciment evidenci-
en que els trets de la fàbrica 1 no es poden associar coherent-
ment amb les argiles del paleogen mostrejades a la zona de
Santa Ponça (Albero i Mateu 2012). Això ens permet apuntar
cap a una possible relació d'aquests materials amb alguna de
les  diverses  formacions  de  margues  fossilíferes  del  neogen
(burdigalià superior, serraval·lià, pliocè) que es documenten a
l'àrea d'estudi. 

Tot i que els foraminífers no estan gaire ben conservats,
les anàlisis micropaleontològiques apunten també cap a l'ús
d'aquestes margues del neogen. El tipus de microfòssils docu-
mentats és consistent amb els constatats en aquests dipòsits
(IGME 1991). El clar predomini de foraminífers planctònics
evidència  que no es van utilitzar  els dipòsits del  quaternari
―de textura més sorrenca, menys plàstics i relacionats amb
nivells menys profunds― de l'àrea d'estudi. A més, les presèn-
cia d'algunes espècies de foraminífers (p. ex. Globorotalia mi-
ocenica)  situades entre les biozones N18-N19 de Blow evi-
dencien l'ús de margues del Pliocè, almenys en alguns casos.
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Podem  plantejar  una probable  relació de  la  fàbrica  1
amb  produccions  urbanes  de  les  terrisseries  de  Madīna
Mayūrqa. En aquest sentit, els dipòsits del paleogen i del neo-
gen (p. ex. burdigalià) de la conca de Palma han estat àmplia-
ment  utilitzats  per  a  la  producció  de  ceràmica  i  de  teules
(ITGE 1991: 57). També hi ha constància documental de l'ex-
plotació d'argiles de la zona d'Es Puntiró al segle XV per part
de  ceramistes  de  la  ciutat  de Mallorca  (Llabrés  i  Vallespir
1980: 251). Tampoc podem oblidar que va existir una relació
política,  social  i  econòmica  dels  assentaments  rurals  de  la
zona de Santa Ponça amb la zona de Palma. D'aquesta mane-
ra, Madīna Mayūrqa no només és el nucli urbà més important
de l'illa, sinó també el més proper a la zona d'estudi (situat a
15 km), i tots dos pertanyen al mateix districte. Podem consi-
derar, per tant, l'existència de relacions comercials i tributàries
més o menys fluides entre ambdues zones.

A falta de poder comparar aquesta fàbrica amb la cerà-
mica produïda als tallers localitzats a Palma, podem plantejar,
de moment, que gran part del  material trobat  al Puig de sa
Morisca va poder procedir de terrisseries de Palma o del seu
entorn immediat.  Es pot suggerir, per tant, l'existència d'una
xarxa de distribució que hauria traslladat una àmplia quantitat
i varietat de ceràmiques utilitàries des de tallers urbans cap a
nuclis rurals. Com alguns autors han suggerit per altres zones
d'al-Àndalus (Malpica et al. 2007: 257), aquesta mateixa xar-
xa  no degué ser  exclusiva  de  productes  ceràmics,  sinó que
probablement  es  va  utilitzar  també  per  a  la  distribució  de
molts altres productes,  així  com de la producció camperola
mateixa.

El  comerç  es  va  articular  en  època  islàmica  en  gran
mesura mitjançant una navegació de cabotatge que feia ser-
vir el coneixement de la costa a través d'ancoratges i punts
de referència  costanera  (Gutiérrez  i  Valor  2014:  118).  En
aquest sentit, hem de contemplar la distribució de ceràmica
d'entorns urbans a contextos rurals com l'estudiat també per
via marítima. La posició geoestratègica del Puig de sa Mo-
risca  ―situat al principal punt de desembarcament de l'oest
de l'illa i un dels principals punts de referència costanera des
de la mar en aquesta zona per a la navegació de cabotatge―
va  poder  afavorir  la  distribució  cap  a  l'assentament  d'una
àmplia quantitat de material de factura local i, en menor me-

sura, importat. Les característiques de la badia de Santa Pon-
ça i el seu port natural han determinat l'existència d'un port
amb una llarga  tradició comercial  (Rosselló Bordoy 2007:
272). Això permet plantejar que potser el Puig de sa Morisca
no s'hauria limitat a exercir les funcions pròpies d'un assen-
tament domèstic o defensiu camperol.
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