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LA COL·LECCIÓ ULLDEMOLINS D’OBJECTES ARQUEOLÒGICS DE SA CUDIA CREMADA,
 MAÓ, UNA O MÉS NECRÒPOLIS AL JACIMENT?1

Joan C. De Nicolás Mascaró
(IME, CEFYP)

1INTRODUCCIÓ

El 1950 el cònsol alemany a Menorca Waldemar Fenn
publicava  el  primer  objecte  de  la  col·lecció  Ulldemolins
Martorell,  la  gerreta  ibèrica amb esgrafiat pseudoepigràfic.
Fenn era ben conegut en els ambients culturals menorquins
de la primera meitat del segle passat per les seves habilitats
com a escultor  i per la seva afecció a l’arqueologia illenca,
que el va dur a mantenir una magnífica relació amb les per-
sones que s’ocupaven de manera més directa d’aquest afer,
com Francesc Hernández Sanz o Joan Flaquer i Fàbregues, i
col·laborà activament en el projecte encapçalat per Margaret
A. Murray, de Cambridge, que els anys trenta feia possible
les excavacions de la taula i altres instal·lacions de Trepucó i
de sa Torreta de Tramuntana. Anys després també es publica-
ren dibuixos de la mateixa gerreta i fotografies de diverses
llànties de la col·lecció (Serra  et al.  1977, fig. 31 i 43; De
Nicolás, 1983, 218 i 254).

La publicació de Fenn de la gerreta ibèrica, tan interes-
sant com enigmàtica, motivà el nostre interès en veure l’ob-
jecte  a  la col·lecció Ulldemolins Martorell,  dipositada lla-
vors a una vitrina de les cases senyorials de sa Cudia Crema-
da, vora el nucli urbà de Maó, on per sorpresa nostra vàrem
descobrir tot un conjunt ben interessant d’objectes. La visita
i el descobriment va tenir lloc a principi dels anys setanta i
es va fer amb dos amics i col·laboradors, Miquel Llambies
Carreras i  Carles Coll Pons, a qui  es dedica aquest  treball
quaranta anys més tard. Ambdós amics eren col·laboradors
de Josep Mascaró Pasarius i de mi mateix en les recerques i
caminades per  l’illa per tal de localitzar nous jaciments ar-
queològics i redactar els catàlegs pertinents. Al jardí noucen-
tista  de  sa  Cudia  Cremada,  casat  de  senyor  dissenyat  per
Francesc Femenias i Fàbrega (1870-1938) i  construït  entre
1915 i 1918, vora el qual hi ha un curiós talaiot amb una pe-

1 En record de Miquel Llambies Carreras i Carles Coll Pons

tita cambra interna on s’havia instal·lat una imatge mariana.
Davant la casa hi havia un bon conjunt de molons agrupats
formant una mena de banc, i alguns morters picats en penya
viva, que ja feien palesa l’existència d’un assentament tala-
iòtic proper, el poblat de sa Cudia Cremada, en el qual es ve-
ien almenys dos talaiots i els possibles fonaments d’un san-
tuari, a més d’altres estructures de més difícil determinació.
La taula és actualment objecte de recerca, com s’ha vist en
una altra comunicació presentada en  aquestes Jornades i a
l’excursió feta en finalitzar-la, i com que és un projecte im-
portant tothom n’espera molt.

GOT DE FONS ALT (fig. 1.4)

La mostra de menorquinitat més directa a la col·lec-
ció Ulldemolins és sens dubte el vas de fons alt, l’únic ele-
ment que no és d’importació si exceptuem els objectes lí-
tics del jardí. Com en els altres elements el seu bon estat de
conservació i la seva integritat fan pensar en una troballa
dins d’una cova o hipogeu o, en qualsevol cas, en un ambi-
ent funerari o dipòsit sacre d’un entorn religiós. És d’una
mida més aviat modesta: alçada  aproximadament d’uns 90
mm i diàmetre màxim uns  100 mm, entre les habituals en
aquest tipus de got, on hi ha una gran variabilitat; també la
seva  forma troncocònica,  mugrons diametrals,  anell  basal
marcat i fons alt,  així com l’esquema ornamental amb un
cartell  rectangular  vertical  entre  els  mugrons  conformant
una mena de frontal amb quatre registres verticals de trets
oblics i paral·lels que semblen dues raspes de peix o estilit-
zades espigues de cereals, respon a una mena d’estàndard
geomètric i probablement simbòlic en aquest tipus de va-
sos, que sovint s’han considerat de tipus ritual, idea amb la
qual també coincidim. Cartailhac, Vives Escudero, Colomi-
nas i Martínez Santaolalla ja es van fixar en aquests vasos
tan abundants i hi van  aportar algunes dades d’interès i la
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presumpció del  seu valor  ritual,  que s’ha mantingut  a  les
monografies que ja fa trenta anys presentaven l’estat de la
qüestió (Prados Torreira, 1983 i Sastre Moll, 1985), adop-
tant la idea ja presentada per Colominas el 1926 de la sem-
blança d’aquests vasos amb els anomenats “peveters en for-
ma  de  cap  femení”,  freqüents  a  tota  l’àrea  mediterrània
central i occidental en ambients religiosos vinculats amb el
món púnic, però també, en menor grau, funeraris i domès-
tics, com és el cas dels menorquins vasos de fons alt d’ençà
el segle IV aC i fins el canvi d’era. Tant els vasos hel·lenís-
tics i púnics amb representació de Tinnit com als vasos de
fons alt en cas d’haver funcionat com a peveters s’esperaria
que presentessin  traces de foc  o de les  resines cremades,
quelcom que s’esdevé poc. Per això mateix es pot conclou-
re que, en lloc de cremar resines o plantes aromàtiques, es
destinaven habitualment a presentar ofrenes a les divinitats,
probablement  mostres  de  productes  alimentaris  (De  Ni-
colás, Gornés i Gual, 2017, 177).

ÀMFORA GRECOITÀLICA DEL LLATZERET (fig. 1.5)

L’única àmfora d’aquest conjunt d’objectes es trobava
al jardí de sa Cudia Cremada, en unes condicions de conser-
vació gens recomanables. Estava gairebé sencera, ja que no-
més hi faltava el piu. La forma d’aquest contenidor era prou
explícita, es tractava d’una àmfora grecoitàlica evolucionada
pròpia de principi i de la primera meitat del segle II aC que
per les seves característiques formals, essent d’origen suba-
quàtic, es podia assegurar que provenia del derelicte de ses
Lloses o del Llatzeret, a la boca del port de Maó. Aquest ja-
ciment és conegut almenys des de principi del segle XX, quan
ja  s’extreien  desenes  d’àmfores  totes  molt  semblants
(Hernández Sanz, 1908, 130). 

Un estudi més ampli d’aquest jaciment permeté veure
que la càrrega principal estava formada per alguns centenars
d’aquest  tipus d’àmfores grecoitàliques amb tres capacitats
diferents, de 27-28, 12 i 9 litres respectivament, juntament
amb una  petita  representació  d’àmfores  també vinàries  de
l’Egeu, de Rodes, Cnidos i Cos, així com vaixella de taula
campaniana A, unes mostres de ceràmica de cuina i de l’es-
tructura i estris del vaixell mateix, i s’identificà la semblança

d’aquest derelicte, que el feia quasi bessó del més antic dels
ensorrats vora l’illot del Grand Congloué, a prop de Marsella
(De Nicolás, 1979). Sembla evident, doncs, que aquest vai-
xell de ses Lloses responia a l’evidència d’un mercant itàlic
transportant  directament  la  seva  producció d’origen  en  el
primer terç del segle II aC, moment en què el comerç del vi
ebusità es mostra particularment actiu en l’entorn de les illes
Balears, probablement per mor de la pressió cada cop més
intensa  del  comerç  itàlic  al  litoral  de la península  Ibèrica,
com es demostra clarament per les proporcions de les impor-
tacions als jaciments ibèrics (Asensio, 2010, 27-28 i 31, fig.
5), enfront del domini ebusità que es palesa als jaciments ter-
restres tant de Mallorca com de Menorca (Juan, De Nicolás i
Pons, 2004, gràfics 2 i 3). 

GERRETA IBÈRICA AMB  ESGRAFIAT PSEUDOEPI-
GRÀFIC (fig. 1.6)

Fenn  havia  considerat  la  gerreta  ibèrica  de pasta  grisa
amb esgrafiat d’un gran interès, pensant que els seus signes re-
produïen  les  constel·lacions  del  zodíac,  ordenant  el  curs  de
l’any començant pel juliol, és a dir des del solstici d’estiu, situa-
ció que corresponia a una data aproximada de 2000 aC (Fenn,
1950, 79-80). Posteriorment M. Fernández-Miranda, que també
va publicar el dibuix de la gerreta, va recórrer al professor Javi-
er de Hoz per esbrinar el significat de l’esgrafiat de la gerra, que
com a molt podia ser del segle IV aC. Aquest darrer va conclou-
re que es tractava d’una decoració anepigràfica, probablement
ocasionada com un intent d’imitar alguns signes coneguts, pot-
ser ibèrics (Fernández-Miranda, 1976, 278).

L’últim en tractar d’aquest interessant objecte ha estat
el  filòleg Víctor  Sabaté-Vidal, que ens ha facilitat  amable-
ment la consulta del seu treball en premsa. Com el professor
de Hoz considera que alguns dels signes s’inspiren en el re-
pertori ibèric però la majoria són formes molt estranyes i no
pertanyen a cap sistema d’escriptura, i afegeix que sembla
un cas més de l’ús simbòlic de l’escriptura com a element
decoratiu en ceràmica, potser per conferir-hi un cert prestigi,
fenomen que normalment rep el nom de pseudoescriptura i
és prou típic al món ibèric, per bé que està força mal estudiat
(Sabaté-Vidal, e. p.).
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Figura 1. 1.Casat de senyor de sa Cudia Cremada, 1915-1918 (postal de Remigio Alejandre). 2. Miquel Llambies Carreras. 3. Carles Coll Pons. 4. Got de
fons alt. 5. Àmfora grecoitàlica del derelicte del Llatzeret. 6. Gerreta ibèrica de la costa catalana amb esgrafiat. Fotografies i dibuixos de l’autor, excepte
menció contrària.



LLÀNTIES DE TIPOLOGIA I CRONOLOGIA VARIADA

Potser són les llànties romanes el grup d’objectes més sig-
nificatiu de la col·lecció Ulldemolins procedent probablement
de sa Cudia Cremada i per això ens hi entretindrem amb una
mica més de detall.

Ricci G (fig. 2.1). Pasta grisa clara i vernís negre una mica
deteriorat. Bec en forma de cua d’oreneta i amb forat del ble gros
i ovalat. Disc petit i amb motllura envoltat pel margo, que és de-
corat amb incisions radials. Cos de secció bitroncocònica i nansa
que sembla de cinta, trencada. Base circular i còncava que sem-
bla decorada amb un motiu geomètric indefinit per l’erosió. 98 x
58 mm. Es considera que el tipus, una forma de transició entre les
llànties hel·lenístiques i les primeres tardorepublicanes, fou pro-
duït al sud d’Itàlia i es data normalment entre final del segle II i la
primera meitat de l’I aC. A Empúries és molt minoritari, només
l’1,2 % del total de llànties republicanes (Arxé, 1982, 23, 58-59,
núm. 108), però a Mallorca és un tipus freqüent a Pollentia, 13
exemplars sobretot a diversos nivells de l’anomenat carrer porti-
cat, de la segona meitat del segle I aC (Barceló, 1969, 184-185;
Palanques, 1992, 21-22, làm. I, 13-24).

Deneauve XIII (fig. 2,2).  Dipòsit cilíndric amb apèndix
lateral, disc còncau amb un gran orifici de càrrega i dos orificis
petits de respiració prop del bec, on s’obre un forat prou gran
per al ble amb restes de combustió que n’evidencien la utilitza-
ció; fang groc, sense engalba visible. 87 x 56 mm. Aquesta llàn-
tia, també anomenada Ricci H, s’ha documentat una mica per
tota la Mediterrània en època tardorepublicana, però en nombre
reduït, excepte a Cartago, on sembla que fou produïda imitant
tipus hel·lenístics entre els anys finals del segle III i la caiguda
de la ciutat el 146 (Deneauve, 1974, 45, 61 i làmina XXXI).
Una llàntia  semblant  es  va  trobar  a  Torrellafuda,  Ciutadella,
possiblement procedent d’un enterrament, actualment al Museu
Diocesà de Menorca (Philippe, 1969, 190-191, fig. 1,2). N’hi ha
una entre els fons antics de Pollentia (Palanques, 1992, 21, làm.
1,8) i dos exemplars a la nau i al jaciment anomenat E de la Co-
lònia de Sant Jordi, Ses Salines, Mallorca, que porten un segell
circular a l’espai entre el bec i el disc còncau amb dues lletres
púniques, làmed i tau, que representen l’abreviatura de la ins-
cripció LTNT, “per a Tinnit”, en la línia de les llànties de Carta-
go del mateix tipus marcades amb el signe de Tinnit i datades

en el segle II aC (Cerdà, 1980, 66, fig. 94 i 95).
Dressel 3 (fig. 2,3). 135 x 85 mm. Fang groguenc amb

restes de vernís marronenc. Bec sencer en forma de cua d’ore-
neta amb tres cercles impresos vora el disc. Disc ample emmar-
cat per un solc i una petita motllura, decorat amb una corona en
relleu tot envoltant el forat d’ompliment i orifici de respiració
en el dret del bec. Forma del dipòsit troncocònica. A cada costat
del dipòsit hi ha alerons laterals amb cercle central  imprès i
grups d’incisions a cada banda. Ansa sencera de cinta. Base cir-
cular i plana amb marca de cinc cercles impresos disposats en
forma de creu. A Empúries n’hi ha una de semblant amb la ma-
teixa marca (Arxé, 2008, 45, núm. 43). El tipus és caracteritzat
per les aletes laterals, és de clara producció itàlica i es data a
nombrosos jaciments d’Itàlia, el nord d’Àfrica i a diversos dere-
lictes en el segle I aC, tant a la primera meitat com a la segona.
A Empúries està representat en diverses variants i a Pollentia
se’n coneix com a mínim un exemplar (Palanqués, 1992 ).

Dressel 20 (fig. 2,4). Fragments d’una llàntia de disc, amb
ansa perforada, part del cos però hi manca el disc i a la base sig-
natura impresa “GABINI(A)”. Pertanyen clarament a una llàn-
tia del tipus Dressel 20 d’un ceramista amb cognomen Gabinia-
nus o potser Gabinia, gentilici o si era dona, com s’ha suggerit,
amb una gran producció entre finals del període flavi fins als
anys centrals de la segona centúria, al centre d’Itàlia o a una su-
cursal de l’anterior a l’Àfrica Proconsular, on es localitzen una
bona part d’aquestes llànties, devers unes 15 a Cartago (Dene-
auve,1974, 89), en els seus tipus Va, V d i V g, encara que tam-
bé abunden a diversos jaciments algerians com Oran, Tebessa o
Tipassa (Bussière, 2000, 221), almenys una vintena, i també a
la Mauritània Tingitana. No manquen a la península Ibèrica,
particularment a la Bètica i a la Lusitània, a la vall de l’Ebre i la
costa catalana, i arriben fins a Astorga.

Amb la de sa Cudia Cremada són nou les llànties amb sig-
natura GABINIA documentades a Menorca, sis provinents d’un
dipòsit  de ceràmica,  possiblement  d’una necròpolis  rural,  de
l’entorn del jaciment de Trebalúger, es Castell, de la col·lecció
Martínez Santaolalla, a més d’una altra de la col·lecció Flaquer,
de procedència menorquina indeterminada (Martínez Santaola-
lla, 1924, 187-188), i una més, també en col·lecció particular,
trobada a una incineració de la necròpolis rural de Rafal des Ca-
pità, Ciutadella (De Nicolás, 1983, 276). 
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Figura. 2. Llànties romanes de la col·lecció (1: Ricci G, 2: Deneauve XIII, 3: Dressel 3, 4: Dressel 20 i Atlante X) i 6: lagí en sigil·lada africana.



Val a dir que gairebé la major part d’aquestes llànties
són del tipus Dressel 20, que es data habitualment entre la
meitat  del  segle  I i  la  meitat  del  II dC.  D’alguna manera
sobta  aquesta  presència  important  a  Menorca,  quan  entre
les prop de 1.300 llànties publicades de la ciutat i les ne-
cròpolis de Pollentia no se n’ha documentat cap, ni tampoc
en coneixem cap altra entre les publicades dels museus de
Mallorca i d’Eivissa  (Manera, 1978;  Fernández i  Manera,
1979;  Palanques,  1992). També es pot  afegir  que aquesta
signatura és ben coneguda a diverses localitats de Sardenya
(Sotgiu, 1968, 62). Per tenir una idea de la difusió general
dels productes d’aquest obrador itàlic i la sucursal o sucur-
sals africanes basta dir que als vells registres del CIL hi ha
62 mencions a localitats italianes i 69 a diversos jaciments
nord-africans,  mentre  que a  la  península  Ibèrica  se  n’han
publicades una vintena (Amaré, 1990, 156; Morillo, 1999,
294-295).

Atlante X tardana (fig. 2,5). La llàntia més tardana
de la col·lecció Ulldemolins és una de les llànties nord-a-
fricanes amb simbologia cristiana que es pot incloure entre
les  varietats  més  tardanes  del  grup  anomenat  Atlante  X,
possiblement les que M. Bonifay defineix amb “decor  es-
tompé”, el seu tipus 69, que es pot datar entre els moments
finals del segle  VI i  la primera meitat del  VII dC (Bonifay,
2004, 410, fig. 230). La decoració esfumada, producte pro-
bablement d’un motlle gastat o de segona o tercera genera-
ció, mostra elements característics tant de les produccions
de la Tunísia central com d’altres de la Tunísia septentrio-
nal: creu llatina pattée i gemmada, tipus Barbera-Pietraggi
212, al centre del disc amb dos orificis de càrrega de com-
bustible repartits entre els braços, i dues sèries de punxons
en  el  margo,  rosetes quadrifoliades  del  tipus Ennabli  I-4,
cinc més altres dos punxons no identificats per  banda. La
llàntia ha perdut gairebé tot el vernís ataronjat i mostra una
superfície prou deteriorada, cosa que no impedeix identifi-
car-ne la major part dels elements ornamentals. En el bec
s’aprecien mostres evidents del foc que cremava el ble.

Lagí en clara A Pallarés 30 (fig. 2,6). 
Imitació romana d’un lagí hel·lenístic de ceràmica si-

gil·lada clara nord-africana del tipus A amb cos bicònic de
carena molt marcada, coll llarg i estret,  boca circular amb

motllura sota el llavi i nansa entre el coll i l’espatlla. Deco-
ració en  successives línies  paral·leles de  rodeta,  que om-
plen gairebé tota la superfície del cos. Aquestes formes tan-
cades de les sigil·lades africanes no estan gens estudiades i
la seva difusió és ben  escassa,  de tal manera que les que
s’han conservat als grans museus europeus i americans pro-
venen del mercat d’antiguitats. Hayes, 1972, recull algunes
variables als seus tipus 155-158, que prèviament havia do-
cumentat Pallarés amb el seu núm. 30 al Museu de Copen-
haguen, que amb dubtes es daten a la primera meitat del se-
gle II dC (Pallarés, 1960, 285-286).

  
ANELLS DIGITALS DE BRONZE (fig. 3)

Dos anells digitals juntament amb un grup de mone-
des  romanes  conformen  els objectes  metàl·lics  de la  col-
lecció.  Es tracta d’anells prou senzills i  comuns entre els
objectes d’ornament personal, que apareixen sovint en tots
els ambients de l’antiguitat clàssica, als urbans i als rurals,
als domèstics i també als funeraris.

Figura. 3. Els dos anells digitals Guiraud 4f i 5a.

El que s’ha conservat sencer, amb la tija circular sen-
cera i uniforme, de secció corba a l’exterior i gairebé plana
a la part interna, té un element ornamental en forma de pla-
queta circular plana i del mateix metall. És un anell simple,
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modest i econòmic que es pot incloure en el tipus 4f de la
classificació d’Helène Guiraud en el seu estudi dels anells
gal·loromans (Guiraud, 1989, 188, fig. 26 i 31). El nostre
anell porta a la plaqueta ornamental un gravat difícil de re-
conèixer per mor de l’erosió. Presenta un disseny triangular
fragmentari que podria ser el que resta de la representació
d’un “signe de Tinnit”, amb la qual cosa  seria, potser, un
anell púnic del segle IV o III aC, o qualsevol altra figuració
de base geomètrica la significació de la qual se’ns escapa.
A qualsevol indret del món romà es pot trobar un anell com
aquest i en un moment indeterminat de l’època republicana
i  de  l’Alt  o  Baix  Imperi.  Segons  l’estudi  esmentat  més
amunt i en funció del nombre d’anells estudiats i datats als
jaciments de la Gàl·lia i de la zona occidental de l’Imperi,
els anells 4f són alguns dels més comuns entre final de la
República i al llarg de tot l’Imperi, i particularment les va-
rietats més senzilles i modestes com la que ens ocupa (Gui-
raud, 1989, 203, fig. 53).

El  segon  anell  que ens  toca  comentar  també és  un
anell comú i àmpliament difós en tot el món romà, tot i que
com que pertany a  la nombrosíssima sèrie  dels  key-rings,
‘anells clau’, no és un anell fàcil de portar, a  causa de la
seva funció utilitària per obrir petites tancadures de mobles
senzills, caixes o urnes que no manquen mai en tota casta
d’ambients. La forma 5a de Guiraud, la més comuna de la
sèrie, fins al  55 % de tot  el  conjunt, a la qual pertany el
nostre  anell,  es  caracteritza  per  l’afegit  a  l’anell  simple,
que en aquest cas es presenta trencat, ja que manca més de
la meditat del cercle, d’un apèndix lateral que dona suport
en angle recte al bloc de les dents de la clau que permetien
obrir la tancadura adient (Guiraud, 1989, 191, fig. 32-33 i
53). Tampoc és aquest model d’anell clau un bon element
per datar contextos, ja que s’utilitza arreu del món romà i
fins al final de l’Imperi.

COL·LECCIÓ NUMISMÀTICA

No cal  entrar a descriure en aquest lloc cada una de
les 13 monedes romanes de bronze que semblen procedents
de la zona arqueològica de sa Cudia Cremada de la col·lec-
ció Ulldemolins Martorell, tot i que es desconeix tota infor-

mació sobre les circumstàncies de la troballa o troballes de
cada una de les peces. Serà suficient la imatge de conjunt
que s’aporta i que inclou la classificació cronològica bàsi-
ca, que, com es veu, arrenca a mitjan segle I amb una de les
emissions de Neró, segueix amb la representació més con-
sistent, amb set sestercis o asos del segle II (Adrià, Antoní
Pius i Luci Ver) i finalitza amb un modest grup de cinc ses-
tercis de la primera meitat  del  segle  III (Sever Alexandre,
Gordià III i Filip I l’Àrab). Es pot afegir a títol de curiositat
que a la primera campanya de les excavacions que desen-
volupà el grup de recerca Sa Cudia Cremada Archaeology
Field School al santuari del jaciment l’estiu del 2015 es va
trobar  fora  de context  un  sesterci  de Filip I l’Àrab,  sem-
blant al que aquí s’inclou, informació que agraïm als mem-
bres de l’equip esmentat.

PARAULES FINALS

Davant la manca d’informació sobre les circumstàncies i
data de formació de la col·lecció Ulldemolins Martorell, al-
menys pel que fa al grup d’objectes de cronologia diversa que
els anys setanta es conservaven a la vitrina del casat moder-
nista, només es pot suggerir com a hipòtesi el seu origen en la
recuperació al llarg de la primera meitat del segle XX, o potser
abans, d’objectes trobats dins de la mateixa finca de sa Cudia
Cremada. La procedència menorquina i en l’entorn de l’assen-
tament  talaiòtic  romanitzat  que  s’ha  conservat  fins  al  dia
d’avui és versemblant i l’excel·lent estat de conservació dels
objectes permet suposar que el gruix d’aquests formava part
d’un o més depòsits funeraris o religiosos, com el que hi po-
dria haver al magnífic hipogeu que es troba vora el camí d’ac-
cés al lloc (fig. 5) abans que fos buidat en algun moment per a
la seva reutilització com a estable o magatzem agrícola, pro-
cediment habitual en moltíssims jaciments menorquins.
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Figura. 4. Les tretze monedes de la col·lecció.
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