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Este trabajo es un ensayo de aproximacidn tipológica y cuantitativa al comercio protohistorico del norte de
Ia is/a de Mallorca con el mundo mediterráneo, basado en los datos obtenidos en trabajos recientes en tres
yacimientos de caracterIsticas diversas: una necrO p0/is (Il/a dels Porros), un santuario (Punta des Patró) y un
poblado (Ses Paisses). La naturaleza de este comercio es diferente de Ia que se documenta en Ia costa ibé-
rica, ya que en Ma/lorca predomina de manera absoluta el material anfórico.
Mallorca, comercio mediterráneo, protohistória.

This paper is a typological and quantitative approach to the protohistoric trade of the north of the island of
Mallorca with the Mediterranean world, based on data obtained from excavations at three sites of diverse
characteristics: a necropolis (I/la dels Porros), a sanctuary (Punta des PatrO), and a settlement (Ses Paisses).
The nature of this trade is different to that documented on the Iberian coast, in that Mallorca is completely
dominated by amphoric material.
Mallorca, Mediterranean trade, protohistory.

Cet article est un essai d'approche typologique et quantitative du commerce protohistorique du nord de l'I-
le de Majorque avec le monde méditerranéen, base sur les données obtenues au cours de fouilles récentes
dans trois gisements de caractéristiques diverses: une nécropole (Il/a dels Porros), un sanctuaire (Punta
des Patró) et un village (Ses PaIsses). La nature de ce commerce est différente de celle documentOe sur Ia
côte iberique puisque le materiel amphorique prédomine a Majorque.
Majorque, Commerce méditerranéen, protohistoire.

La presència de materials d'importaciO en els jaciments
protohistôrics mallorquins ha estat reconeguda des de
fa molt de temps, a partir de recollides superficials i tre-
balls d'excavació d'abast més o menys important. Més
particularment, el descobriment i excavació de jaciments
corn Ia factoria ebusitana de Na Guardis o del nucli del
Turó de ses Bèies han permès una primera avaluació
seriosa i de conjunt sobre l'abast de les relacions comer-
cials de l'illa de Mallorca amb Ia resta del mOn medite-
rrani durant Ia Protohistôria, suficient per reconèixer es
principals àrees de procedència de les importacions, Ia
naturalesa d'aquestes i les diferents associacions en

cada moment histàric, si més no a partir del segle IV
aC (Guerrero 1999). Aquest coneixement, emperb, s'ha
vist limitat fins al present pel petit nombre conegut, 0
estudiable, o publicat, de conjunts de materials ben
datats i d'una entitat suficient per a permetre'n una
quantificacio precisa, que pemeti establir de forrna més
precisa el volum real de les importacions en el conjunt
del material, Ia importància relativa dels diferents tipus
de material d'importaciO (àmfora, vaixella, ceràrnica
comuna, lucernes) I el pes relatiu de les diferents zones
de producció. AixI, en l'important treball esmentat més
amunt nornés s'han pogut donar dades quantificades
sobre dos jaciments, Na Guardis i el Puig de sa Morisca
—directament investigats per l'autor— (ibidem 129-130),
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el primer dels quals, en tant que factoria ebusitana, pro-
bablement no és del tot representatiu de Ia realitat de
consum de productes importats dins Ia societat mdi-
gena.
En aquest treball pretenem aportar una primera apro-
ximaciO al tema a partir de Ia documentaciO recuperada
en excavacions reGents en tres jaciments del nord de
lilla: Ia necrôpoli de s'llla des Porros (Santa Margalida),
el santuari de sa Punta des Patró (Santa Margalida) el
poblat de ses Päi'sses (Artà) (Fig. 1). El fet que es
tracti de jaciments de caracteristiques i funcions molt
diferents suposa un avantatge important per al nostre
objectiu, ja que permet una visiO de conjunt que no és
possible obtenir a partir ünicament d'una sola catego-
na funcional de jaciment. En efecte, és del tot evident
que el nombre i natura dels materials d'importaciO
variava molt considerablement en a societat talaiOtica
segons el context (religiOs, funerari, habitacional), de
manera que només resulta possible assolir una visió
relativament prOxima a Ia realitat del comerç exterior a
partir de Ia suma de Ia documentaciO obtinguda en jaci-
ments de caracteristiques diferents.
El sisterna de quantificació utilitzat és el proposat per
l'equip d'investigaciO de Lattes (Py/Adroher 1991; Asen-
sio/Sanmarti 1998).

Figura 1. Mapes de situació dels jacirnents estudiats.

lb. Zona de Son Real

LA NECROPOLI DE S'ILLA DES PORROS

El jaciment
El jaciment es situat dins del terme municipal de Santa
Margalida, a Ia part meridional de Ia badia d'Alcüdia,
damunt dun petit illot de forma vagarnent ellipsoi-
dal, d'uns 70 m per 45 m, situat a uns 50 m de Ia
linia de costa i a uns 500 m a l'oest de Ia gran necrO-
polis de Son Real (0 Punta dels Fenicis) (Tarradell 1964),
amb Ia qual guarda una relaciO evident (Fig. 1). Les res-
tes arqueolOgiques es concentren a Ia meitat meridio-
nal, ja que Ia resta de l'illot a penes s'aixeca per damunt
del nivell del mar i es batut per les onades; no sern-
bla probable que mai hi hagi hagut en aquesta zona
cap tipus d'ocupaciO humana. A Ia meitat sud l'alçada
arriba a 2,5 m sobre el nivell del mar, Ia qual cosa ha
fet possible Ia conservació d'estructures i sediments,
aixI corn l'existència d'una vegetaciO caracteristica,
que dóna el seu norn a I'illot.
Els treballs d'excavaciO a silla des Porros es van iniciar
'any 1959 sota Ia direcció del Dr. Miquel Tarradell, Ila-

vors catedràtic d'Arqueologia, Epigrafia i Nurnisrnà-
tica de Ia Universitat de València, i es van continuar fins
al 1969. Aquests treballs van portar a Ia Ilurn tres grans
cambres funeràries de forma vagarnent circular, que
el Dr. Tarradell va designar arnb els norns de "cercies"
A, B i C. A més, també es van excavar altres estructu-
res funeràries a Ia part sud-occidental de l'illot. L'any
1994 s'hi van reprendre els treballs, sota Ia direcció del
propi M. Tarradell, de J. Hernández i de J. SanrnartI.
Aquesta nova intervenció va pernetre finalitzar l'exca-
vaciO i procedir a Ia restauració del conjunt (Hernández
eta/il 1998).

Els materials
La presència de materials d'importaciO és molt esca-
dussera, amb Ia sola excepció de las denes de collaret
de pasta vitria -se n'han recuperat prop de dos milers-,
considerades habitualment com de producciO pOnica i
qua molt sovint formaven part dels objectes d'orna-
mentació personal amb què eren dipositats els cadà-
vers (Fig. 2, nUm. 1-17). També cal esmentar Ia presèn-
cia d'alguns objectes de bronze que, sens dubte, tenen
un origen exotic. Alguns son originaris de Ia costa ibè-
rica, concretament una sivella de cinturó de garfis del
tipus 02 de Cerdeno, datable del segle VI aC (Fig. 2,
nOm. 21)-i Unic objecte d'aquest tipus documentat fins
al moment a I'ilIa de Mallorca-, una fibula de tipus La
Tène, atribulble al grup 3, subgrup b d'E. Cuadrado (Fig.
2, nUm. 18), que el data al Cigarralejo de a primera mei-
tat del segle IV aC (Cuadrado 1978), i dues fibules anu-
lars; una d'aquestes, encara que mal conservada, deu
correspondre, a jutjar pel dibuix qua n'ha estat publicat
(Tarradell 1964, p. 26, fig. 14, nCim. 296), ala familia
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d'agulla fixa, que apareix entorn al 500 aC i perdura fins
als primers decennis del segle II aC (Daugaslflxier 1978,

p. 138); Ia segona, amb arc a nay/ce//a (Fig. 2, nüm. 19),
correspon al tipus 1 .5.a de Daugas i Tixier (Tarradell
1964, p. 26, fig. 14, nüm. 160), datable entre el segle
Ill aC I el segle I aC. El jaciment ha donat també un anell
grec de bronze, datable sens dubte d'època clàssica
-molt probablement del segle IV aC (BoardmanNollen-
weider 1978, p. 124; Richter 1968,112-113, 118-119
i 130)-, en el qual es representa un gos atacant una oca
o una perdiu (Fig. 2, nüm. 20). Finalment, hem de recor-
dar Ia troballa d'un fragment de nansa pertanyent a una
o/nochoé etrusca de bronze (Fig. 2, nüm. 21); té laforma
caracteristica de palmeta en àncora (Jacobstahl, Langs-
dorif 1929, 45), que es troba tant en les o/nochoa/ tn-
lobulades com en les de bec oblic (Schnabelkanne)
(Bouloumié 1973, 217) que es daten del segle V aC
(Brown 1960, 130 i lam. XLVI Cli 02)0 del final de Ia
centUria anterior (Joifroy 1954, 32-34 i lam. XXVII).
Pel que fa als materials ceramics d'importaciO, Ia
seva presència només pot ser qualificada d'insignifi-
cant, inferior a '1 % sigui quin sigui el sistema de cOm-
put que s'utilitzi. Les produccions més ben represen-
tades son l'àmfora pUnica ebusitana, de Ia qual s'ha
recuperat un fragment de voratipus PE 14 (Fig. 3, nüm.
2) i alguns fragments de paret atribuibles al tipus PE 25
o PE 41, i Ia ceràmica ibèrica, que no ha donat formes,
excepte un fragment de nansa d'àmfora. La vaixella
d'importació és representada ünicament per un frag-
ment de fons i un fragment de nansa d'una copa,
molt probablement àtica (Fig. 3, nCjm. 3-4). Hi ha també
diversos fragments d'àmfora itàlica (Fig. 3, nüm. 1 i 5-
6), entre els quals cal destacar un fragment de vera
de grecoitalica (Fig. 3, nüm. 5). Aquest reduidissim reper-
tori de formes indica clarament, tenint en compte que
Ia necrOpoli fou utilitzada probablement durant uns sis
segles, fins a quin punt els materials ceramics impor-
tats son escassos en els jaciments funeraris, fet con-
firmat, per una altra banda, per Ia documentaciO obtin-
guda al cementiri prOxim de a Punta dels Fenicis (Her-
nández-Gasch 1998).

EL SANTUARI DE SA PUNTA DES PATRO

El jaciment
Aquest jaciment és situat a uns 25 metres del mar,
davant per davant de Ia necrôpoli de s'Illa des Porros
(Hernández/SanmartI 1998) i a uns 500 m de Ia ja
esmentada necrôpoli de a Punta des Fenicis (Tarradoll/
Hernández 1998). Va ser descobert I'any 1996 arran
d'un espoli realitzat per excavadors furtius, i ha estat
excavat sistemàticament entre 1998 i 2001. En Ia seva
fase més avançada, datada del segle II aC, l'edifici és
format per una cambra principal, presidida per un gran
monôlit vertical en posició aproximadament central, i
precedida per una avantcambra. Aquest edifici, perô,

és resultat de Ia reconstrucciO d'un santuari més antic,
que s'estenia una mica més al nord-oest i que de
moment no pot ser datat amb precisiO, atès el petit
nombre i caràcter poe explicit de los importacions
que ha donat (dos fragments informes d'àmfora ibèrica
i ebusitana respectivament); no es pot excloure, en
tot cas, que l'edifici es remunti al segle VI aC, data quo
atribuIm a un fragment de vora de copa jOnia tipus B2
trobada fora do context (Fig. 5, nUm. 2). A més, ha estat
possible excavar també alguns nivells formats a I'exte-
nor de I'edifici a final del segle IV aC i inici del segle III
aC que han donat un volum relativament important de
material d'importaciO.

Els materials
El moment més antic d'üs del Iloc -probablement ja
amb caràcter de santuari- és testimoniat per un frag-
ment do vora d'una copa jônia del tipus B2 (Fig. 5, nüm.
2), que és, en Ia mesura del nostre coneixement, 10-
nica peça d'aquest tipus coneguda fins al moment a
les Illes Balears.
En Ia fàcies del segle IV aC, l'avaluaciO del volum de les
importacions varia notablement segons si es fa un
comptatge per fragments (21 ,6 %) (gràfic 1) o per mdi-
vidus (10,4 % no ponderat; 15,9 % ponderat per u), Ia
qual cosa s'explica pel fet que es tracta sobretot de
material amfôric (grafic 4), que dóna un elevat nombro
do fragments per individu, I perquè algunes produccions
no sOn representades per fragments de vora o de fons.
Pel que fa a les àrees do producció de les àmfores dim-
portaciO, els percentatges varien també considerable-
ment segons el tipus de comptatge realitzat. Per frag-
ments, Ia producciO dominant és I'àmfora ibèrica (51 ,4
%) (gràfic 5), perO aquest percentatge es redueix tan
sols aI 18,2 % en un càlcul per individus ponderat per
u (el qual, atès el neduit nombre do materials i l'escassa
dispersiO espacial do les unitats estratigràfiques consi-
derades, ens sembla més roalista quo per fragments)
(grafic 6). L'amfora ebusitana constitueix el 36,4 % dels
individus, i el 24,1 % dels fragments. La resta do pro-
duccions apareixen totes bastant mal represontades,
amb Ia sola excepció de I'amfora corintia, amb 19 frag-
ments (= 6,6 %), tots ols quals, perO, sembla quo corres-
ponen a una Onica poca.
En conjunt, cal destacan Ia notable diversitat de pro-
codències dels materials. En efecte, al costat de Ia pro-
ducció ebusitana (tipus PE 14) (Fig. 4, nOm.3 i 5) i ibè-
rica (Fig. 4, nOm. 1-2), ben documentades a Mallorca
de fa temps, s'ha comprovat a presència d'amfora
pOnica centremediterrania, d 'àmfora massaliota (docu-
mentada Onicament, en Ia mesura del nostre coneixe-
mont, al Puig do Sa Morisca) i d'amfora conintia (Fig. 4,
nUm. 4), fins ara absent a I'iIIa. Cal afegir a aixô un frag-
ment de Ilantia atica (Fig. 4, nUm. 6), d'un vas do ver-
nis negre de producci0 indeterminada i alguns frag-
ments do ceramica ebusitana.



Fragments
• Cer. Importada 	 295

	

Cer. Talaiàtica	 1068

	

Total	 1363

Individus NP.

• Luc 1

]Vaix 3
OAmf 4

Total	 8

Fragments

Gràfic 1.
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Individus NP.
• Cer. Importada	 8

• Cer. Talaiôtica 	 69

	

Tota'	 77

Amfora Frags.

U Ebusus	 70

U PLnica CM 6

U Massalia	 2
U ltàlica	 1
U Corintia	 19

U] lbèrica	 149

U] Indet.	 43
Total	 290

Indmdus P

Gràfic 3.

Individus P.
• Cer. Importada	 13

	

O Car. Talaiôtica 	 69

	

Total	 82

Amfora Ind. P.

U Ebusus 4

F] PUnica CM 1

[I] Massalia	 1
U] ltàlica	 1

[I] Corintia	 1

O bérica	 2

LI Indet.	 1

Total	 13

No hi ha cap evidència que el santuari estigués en us
durant el segle Ill i Ia primera meitat del segle II aC.
Raons tipolOgiques I epigràfiques (presència d'un gra-
fit Ilati en un vas de ceràmica punica) (Hernández-
Gasch/SanmartINelaza 2002) conviden a datar els nivells
d'Us corresponents a Ia darrera fase d'utilitzaciO del
recinte en un moment indeterminat dels dos darrers
decennis del segle II aC. Aquests nivells, que han donat

un important conjunt de materials, corresponen pro-
bablement a un moment d'üs forca breu -potser uns
pocs episodis d'activitat ritual-, perô ens sembla pro-
bable que el hoc s'hagués mantingut sempre molt net
I que, per tant, Ia seva utilització anterior -fins a un
moment difIcil de determinar- no es traduis en el crei-
xement de l'estratificaciO interna. Tot i que algunes peces
poden ser anteriors, creiem que el material recuperat



Fragments
• Cer. Importada 	 884

	

Cer. Talaiôtica	 785

	

Total	 1669

Individus NP.
• Cer. Importada 	 103

	

[I] Car. Talaiôtica 	 61

	

Total	 164
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Figura 2. Materials ceramics de silla des Porros.

Fragments	 Individus NP

Gràfic 7.	 Gràfic 8.

en aquests nivells d'Us s'ha de datar de Ia segona mei-
tat del segle II aC, i sobretot al final de a centOria.
El volum de les importacions és extremament elevat, ja
que constitueix el 53 % dels fragments i el 62,8 % dels
individus. En Ia distribució per categories domina de forma

aclaparadora Ia vaixella, amb Un 82,5 % dels individus
(Gràfic 9) i un 80,9 % dels fragments, mentre que lam-
fora queda reduida a tan sols un 4,9 % dels individus i
Un 14,4 % dels fragments. Es, doncs, un panorama molt
diferent del que es documentava en el segle IV aC.



Fragments

Gràfic 11.

• xeila	 85

El irfora	 5

Eli paciora àmf 	 13

	

Total	 103

Individus NP.
Campanrana A 1 0

El Parets Fines 13
El Cer.Pdn.Ebus 24
LI Cer.PJn.CM	 1
• Cer.PCjn.rndet	 1

LI Cerindet.	 2
LI Ceribèrica	 34

Total	 85
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Individus rio ponderat

Fragments
campaniana A	 41

EIJ Parets Fines	 53
LIcer.Pun.Ebus 210

Cer.PdncM	 22

• Cer.PUn.indet, 	 8
El Cerindet. 	 28
LI Cer.ibèrica	 353

Total	 715

Individus no ponderat

Fragments

• Amt.Itàlica	 57

] Amf.Pun.Ebus 22
LI Amf.Pdn.CM	 2
LI Amt.Iberica	 34
• Amf.Brindisi	 1
El \urf.indet	 12

	

Total	 128

Dins Ia vaixella predomina molt àmpliament Ia ceràmica
ibèrica, amb un total de 34 individus (40 % del total din-
dividus; 49,4 % dels fragments) (grafic 10). Es tracta sobre-
tot de ceràmiques grises (33 dels 34 individus) i, dins d'a-
questa, de vasets bitroncocônics (29 individus) amb nansa
vertical i decoració de filets en relleu al coil (Fig. 6, nUm. 6-
21). També de ceràmica grisa hi ha 4 pàteres amb vora
reentrant (Fig. 6, nUm. 2-5). L'ünic vas ibèric oxidat és un
kalathos amb decoració pintada (Fig. 6, nüm. 1). Es també
molt abundant Ia vaixella de producció ebusitana, amb 24
individus (28,2 % dels individus; 49,4 % dels fragments).
Les formes més frequents son els bols lamb. 27ab (Fig. 7,
ném. 3) i Lamb. 31 (Fig. 7, ném. 1-2), perô també hi ha
una copa / escudella forma Lamb. 28, de petita grandà-
na (Fig. 7, ném. 5), una copa / escudella carenada i una
gran gerra de forma Eb. 69 (Fig. 7, nUm. 6). La ceràmica
de vernis negre és exclusivament campaniana A, i se n'han
comptabilitzat 10 individus (11,8 % dels individus; 5,7 %
dels fragments); les formes representades sOn exclusiva-
ment vasos per beure (Lamb. 27c; Lamb. 31 i Lamb. 33a)
(Fig. 8, nOm. 5-11) xifra molt semblant ala dels vasos de
parets fines (13 individus = 15,3 %; 7,4 % dels fragments)
(Fig. 8, nOm. 1-4). A tot aixO cal afegir una gerreta de cerà-
mica pOnica centremediterrània (1,2 % dels individus; 3,1

% dels fragments) (Fig. 8, nOm. 13), un bol carenat de cerà-
mica pOnica de producció indeterminada (1,2 % ii ,i %
dels individus i dels fragments respectivament) (Fig. 8, nUm.
12) i un gran bol amb vora Ileugerament reentrant, de pro-
ducciO indeterminada, encara que probablement pOnica
segons el nostre criteri (Fig. 8, nUm. 14).
Pel que fa les importacions amfOriques, el seu nom-
bre és relativament reduit. De fet, els nivells quantificats
han donat Onicament dos fragments de vora, que
corresponen respectivament a una peca brindisina (Fig.
9, nOm. 7) i una de pUnica ebusitana (Fig. 9, nLim. 1).

EL POBLAT DE SES PAISSES

L'assentament, un dels més coneguts a les Balears, tant
pel bon estat de conservaciO de les muralles (374 m de
perimetre) com per les excavacions de G. Lilliu, que en
descobriren al voltant dun 20 per cent, ha estat objecte
de tres noves campanyes d'excavaciO entre eli 999 i el
2000. De les excavacions antigues sen coneix un turn-
forme central i una dotzena d'habitacions publicades
sumàriament (Lilliu 1959; 1960; 1962; 1965). La manca
dun estudi dels materials i de datacions radiocarbOni-
ques no permeten una adscripció cronolOgica precisa
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Figura 3. Denes de collaret de pasta vitria (1-17)1 objectes de bronze (18-229 procedent de s'Illa dels Porros (Dibuixos de

Ramón Alvarez, excepte nüm. 19).
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5
Figura 4. Materials ceramics de sa Punta des Patró. Fàcies de segle IV aC,

d'aquests elements i, menys encara, de Ia seva evolu-
do. Les darreres excavacions s'han centrat en es àrees
adjacents a un dels principals accesos al poblat (porta
Est), per l'interior, en parallel al traçat de Ia muralla (Her-
nández-Gasch/Aramburu-Zabala, 2001). Aquests tre-
balls han perrnès documentar-hi una zona Iliure de cons-
truccions, en què se situen dues escales daccés a Ia
muralla, i un seguit de construccions adossades (recin-
tes 20 i 23) de caràcter habitacional, aixI corn un possi-
ble corral per a bestiar. A més, també s'hi ha descobert
un turriforme anterior a Ia construcciO de Ia muralla.
Tot el sector va ser utilitzat corn a femer entre final del
segle I aC i meitat del segle I dO, moment en què es
documenta el seu abandonarnent. Amb posterioritat va
ser ocupat per una cabana arab, i també s'hi han docu-
mentat restes estructurals i materials d'època moderna.
La cronologia del sector pel seu extrern inferior ye
marcada per Ia construcciO de Ia muralla entre el segle

VIII aC I el segle VI aC, segons tres datacions radio-
carbOniques (Ararnburu/Hernández, inèdit). En el segle
VI aC, o tal vegada ja en Ia centUria segUent, es basteix
el recinte 20, que s'abandona a final del segle V aC.
Aquest espai es reconstrueix en el tercer quart del segle
I aC i, corn Ia resta del sector, s'abandona al voltant del
50 dC. Del segle IV aC sen conserven pocs nivells, en
els sectors de Iliure circulació adjacents a Ia muralla: arnb
tota seguretat, l'existència de poques restes, Si méS no
a Ia banda nord del sector, obeeix al fet que es mante-
nia I'espai notablernent net de deixalles. Del segle Ill aC
es docurnenten dos nivells de certa entitat a Ia banda
sud del sector, en un espai en què l'elevació abrupta de
Ia roca de base requeria un cert terraplenarnent. Si be
en el segle II aC s'obsera una acumulaciO de sediment
entre el R-23 R-20 i Ia muralla, l'abandonarnent defini-
tiu, que s'acompanya de l'enderroc dels murs defen-
sius, s'ha de situar, corn ja s'ha dit, en pie segle I do.
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Els materials
Atesa l'existència d'un volum significatiu de material corà-
mic d'importaciO, quo apareix amb posterioritat a Ia
segona meitat del segle V aC i, de manera creixent, arriba
fins a mitjans del segle i do, hem optat per perioditzar-
lo per centuries. A efectes del present article, que pro-
ten explorar les dinàmiquos comercials talaiOtiquos durant
Ia protohistôria, i per tal de fer comparablos les dades
amb les dels altres jacimonts estudiats, només s'han tin-
gut en compte les unitats estratigràfiques que cobrei-
xen del seglo V aC al segle II aC. Cal apuntar que
bona part de les unitats estratigràfiquos estudiades, lIe-
vat de les que es troben a l'interior del R-20, no estan
dolimitades per restes estructurals, sinO que procedei-
xen de sectors que corren parallels a Ia muralla i que
per Ia part oposada tenen un limit arbitrari. En origen for-
maven part d'un espai péblic -o plaça- situat a l'entrada
del portal oriental i de dimensions desconegudes. L'o-
ventual excavació del que resta d'aquestes unitats estra-
tigrafiques pot alterar les xifres presentades aqui, porO
en qualsevol cas, Ia mostra és suficientment àmplia com
per considerar-la estadisticament significativa.
En Ia fades de sogle V aC es dOna un percentatge baix
de produccions importados, un 13% per nombre de frag-
ments (grafic 13) un 9 % per NMI no ponderat (gràfic 14,
que coincideix amb ol càlcul ponderat per 1 - gràfic 1 5-,
en conservar los dues produccions documentades també
los formes). Tot i aixI, en comparaciO amb los fades
següents i en relació al que probabloment succeeix a
molts dols jaciments de Ia mateixa època a los illos de
Mallorca i Menorca, on les importacions contemporànios
documentades fins a Ia data son arreu escadusseres,
aquest és un percentatge notable. De fet, a Ses PaIsses,
a mostra pot estar esbiaixada p01 nombre de fragments,
reduit a Ia moitat o a un terç respecte als altres contex-
tos, i pel fet que tot el conjunt prove d'un mateix nivell
d'Us/abandonament d'un àmbit domestic de reduides
dimensions. En realitat, tots els fragments pertanyen segu-
rament a dos individus d'àmfora ebusitana (67% de los
importacions) i un de vernIs negre àtic (33%), en con-
cret una "copa Castulo" (Fig. 10). Per nombre de frag-
ments, les proporcions amforals augmenten fins a un 74%
do los importacions, contra el 26% de Ia ceràmica àtica
de vernis negre (Gràfic 16), fet perfectament atribuible a
Ia major grandària de los àmfores i de l'index de frag-
mentació d'aquestes. Aquesta elevada proporció de vai-
xella, Ia més alta per nombre de fragments, només se
sobrepassarà per NMI (ponderat o no) en el sogle II aC
(gràfics 17-18) Els mateixos fets argüits més amunt es
poden adduir pel quo sembla un clar biaix de Ia mostra.
Durant el segle IV aC, les importacions es redueixen a un
6 % per nombre do fragments (grafic 13), quo represon-
ten tan sols el 3% de tota Ia ceràmica d'aquosta fàcies
per nombre d'individus no ponderat (gràfic 14), o un 9 %
un cop ponderat (grafic 15). Aquesta reducciO s'explica
en part pel fet quo prove d'una mostra més àmplia i d'un

context tal vegada més aleatori: no es tracta de l'aban-
donament d'un àmbit domestic, on Ia funcionalitat de los-
pai determina eI material que s'hi troba, sinó de nivells do
circulació dun ospai pUblic. Si més no, aquest darrer fet
és responsable de Ia "tria" que representa el baixissim
index d'individus no ponderats, ja que Ia major part de los
produccions s'identifiquen per fragments informes, alguns
rocuporats d'entre les escletxes do a roca do base.

• ceramica talaiOtica
o Ceramics importada

s.v	 sly	sill	 sIl
ac.	 ac.	 ac.	 a.c.

•Cerämica	 489 1034 1557 1080
talaiOtica

D ceramica	 70	 65 478 281
mportada 13% 6% 23% 21%

• Ceramics taiaiOtica
o ceramica importada

s.V	 sly	sill	 s.lI
ac. ac. aC. ac.

Gràfic 15.
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Les produccions amfOriques representen el 83% dels frag-
ments -o el 67% per individus, en càlcul ponderat o no-
de totes les importacions (grafics 16-18). Per àrees de pro-
ducció, Ia immensa majoria -el 94% dels fragments o el
49% dels individus ponderats per u- continua procedint,
corn succeeix a tota l'illa, de Ia velna Ebusus. Es tracta,
naturalment, del tipus PE 14. S'introdueixen molt resi-
dualment I'àmfora itàlica i Ia ibèrica, que suposen un 2%
dels fragments per a cada producció, quo en xifres reals
correspon a un sol fragment informe. En aquest sentit el
percentatge d'individus ponderat per u, que atorga un 17%
a cada producció, és completament illusori, essent pre-
ferible el comptatge per fragments (grafics 19-21).

El 17% de fragments -el 33% per individus en càlcul
ponderato no (grafics 16-18)- doles importacions quo
arriben durant el segle IV aC a Ses Pa'i'sses, segons Ia
mostra estudiada, pertany a vaixella. S'hi troba cerà-
mica comuna ibèrica I ebusitana, i un individu do pseu-
docampaniana ebusitana. Per fragments, aixô repre-
senta Un 73%, Un 9% un 18% respectivament, peró
Ia mostra és massa petita corn per a considerar-la esta-
disticament vàlida. Per nombre d'individus ponderat per
U, n'hi ha un de cada producció.
En el segle Ill aC és quan s'identifica un increment nota-
ble d'importacions respecte de Ia ceràmica indigena,
el 23% per nombre de fragments, el 12% per NMI no
ponderats i el 15%, un cop ponderats peru (Gràfics
13-15). El fet que es tracti exclusivament d'àmfores -
amb un Index de fragrnentaciO major- oxplica Ia nota-
ble distància entre nombre de fragments i NMI, pon-
derat o no (grafics 16-18). Es tracta de Ia mostra més
gran (2035 fragments de ceràmica), procedent tota d'un
espal adosat a a muralla, terraplenat per salvar un des-
nivell de Ia roca de base, abans de construir un mur de
tanca que va convertir l'esmentat espai en un corral.
Les àmfores que arriben en aquest moment al jaciment,
segons Ia mostra analitzada, represonton Ia totalitat de
Ia ceràmica importada (gràfics 16-18). Per àrees de pro-
ducciO, destaca el retrocés de Ia zona ebusitana, rnés
o rnenys important segons l'indicador de quantifica-
ció adoptat. Per fragments representa encara el 80%,
percentatge molt similar al dindividus no ponderat
(79%). Per individus ponderat per u, Ia reducció apa-
reix més severa, representant ja un 62% (grafics 19-21).
En un llunyà, perO significatiu, segon lloc apareixen
les àmfores procedents de l'àrea ibèrica (un 10% dels
fragments, 7% dels individus no ponderats i 11% pon-
derats). L'àmfora itàlica segueix estant present amb un
6% del total dels fragments, que ateny, perà, els matei-
xos porcentatges que l'àmfora ibèrica per NMI, pon-
derats o no (11% I 7% respectivament). S'introdueix
també residualment, a partir de fragments informes
(1%), l'àrnfora procodent del Cercle de l'Estret do Gibral-
tar -Un 5% dels individus ponderat per u-. Atesa Ia redul-
dIssima dispersió espacial de totes los unitats estra-
tigràfiques que corresponen a aquesta centéria, I per
més quo Ia seva existència fisica sigui real, Ia pondera-
ció per u pot haver augmentat artificialment el nombre
d'individus do los produccions minoritàries, represen-
tades sovint per fragments informes.
S'observa, doncs, un clar dornini del comerç ebusità,
essent encara representades los vores d'àmfora PE 14
(1-81 11), junt amb es de PE 15 i nanses do Ia serb vint,
possiblemont do PE 22. La manca do fragments atri-
buibles a vaixella durant Ia tercera centüria implica un
buit en 01 registre que segurament s'hagi d'atribuir a
parcialitat en Ia mostra.
Finalment, en el 50gb Il aC es importacions represen-
ten el 21 % dels fragments, el 17% dels individus no
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ponderats i el 20%, Ufl COP ponderats. Prove d'un Unic
nivell adosat a Ia muralla per Ia banda nord del sector,
que fins aleshores s'havia mantigut relativament net de
deixalles (gràfics 16-18).
En el segle II aC s'accentua a tendencia a una pro-
gressiva reducció de les àmfores de procedència
ebusitana, que representa des d'un 74% per nombre
de fragments, Ufl 40 % per NMI no ponderat, a un escàs
36% segons el NMI ponderat peru (gràfics 19-21).
TipolOgicarnent, es troben representats els tipus PE 16
(1-81 31) i PE 17 (1-8132). Per contra, s'observa un aug-
ment de es àrnfores itàliques, que és important per
nombre de fragments (arriba a un 20%, triplicant les
xifres de 'anterior centüria, i sobrepassant les produc-
cions iberiques), perO que és espectacular per NMI, tant
no ponderat -el 40%-, corn ponderat -el 36%, igualant
es xifres de les àmfores ebusitanes-. Tipolôgicament,
es tracta de Dressel 1. L'àmfora ibèrica és present de
manera minoritària segons el nornbre de fragments -un

Fragments d àmfora

100%

60%
" 	 I-

::(j'j

4 1

J' aC.	 s. IV a.C.	 s. III aC.

1

•Amf.indet 0 1 27
•Amf.Cercl.Est 0 0 0
DAmf.N.Atr. 0 0 5 2
DAmf.Ibèrica 0 1 47 6
•Amf,Itàlica 0 1 15 47

!Amf.PUnEbus 52 51 384 170

Figura 5. Materials ceramics de sa Punta des PatrO. Nivells superficials i exteriors.
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Figura 6. Ceràmica ibèrica de sa Punta des Patró. Fades de segle II aC. Nivells dCis del recinte.
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Figura 7. Ceràmica ptnica ebusitana de sa Punta des PatrO.Fàcies de segle II aC. Nivells düs del recinte.
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Figura 8. Materials ceramics de sa Punta des Patró. Facies de segle II aC. Nivells dUs del recinte.
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3%-, perO encara important per NMI -un 10% no
ponderat I un 7% ponderat per u-. Finalment, un 2 %
dels fragments (dos informes) corresponen a àmfora
pünica nordafricana i un 1% a àmfora del Cercie de I'Es-
tret de Gibraltar (un fragment informe), que atenyen
un 7% del NMI ponderat, xifra que sens dubte està
esbiaxada a l'alça.
Aquest augment de les produccions amfOriques itàliques
amb posterioritat a Ia Segona Guerra PUnica -i relacionat
amb el resultat favorable a Roma d'aquest conflicte bèllic-
es documenta a tota 'lila de Mallorca: sobre una mostra
amfôrica de 362 individus (presumiblement no ponde-
rats), un 28 % corresponen a aquesta prod ucciO, tot
sumant es àmfores ebusitanes un 38%, entre PE 17 (T-
8132) (30 %) I PE 24 (8 %) (Guerrero, 1998, gràfic 4).

Si les àmfores representen en aquesta fades d'impor-
tadions el 82% dels fragments analitzats -per NMI no
ponderats el 50% I ponderats, el 56%-, l'arribada de
vaixella -17% dels fragments- ateny es majors propor-
cions, sobretot, a tenor del comptatge per NMI -50%
no ponderat I 44% ponderat-.
Aquest fet s'ha explicat d'altres vegades per un canvi
dels habits de consum de es societats indigenes,
que es troben orientats en es primeres fases a pro-
ductes de prestigi (el vi, loll i d'altres productes de con-
sum, junt a certes vaixelles fines I objectes de metall).
Quan el comerç es troba ben establert Ia diversifica-
do dels productes hauria afectat objectes de menor
vàlua, Ia ceràmica comuna, que podria arribar a arra-
conar a Ia vaixella de servel indigena. Aquest no és el

Figura 9. Materials amfôrics de sa Punta des PatrO. Fades de segle II aC. Nivells dUs del recinte.
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cas de les societats talaiOtiques, en les que Ia ceràmica
a ma manté una forta presència en tota Ia ceràmica de
cuina i de servei fins segurarnent ben entrada Ia
romanització. Els Indexs comentats més amunts, per
be que es refereixen al conjunt de Ia ceràmica d'em-
magatzernatge, cuina servei, sOn significatius: el 79%
dels fragments, el 83% del individus no ponderati el
80% ponderat corresponen a ceràmiques locals. Mal-
grat tot, en aquestes cronologies es documenten nota-
bles dipôsits de vaixella (en especial en els santuaris,
perO també en algunes necrOpolis), aixi corn d'altres
importacions que ja no es poden considerar corn objec-
tes de prestigi, corn los denes de collar de factura pénica
i part de l'utillatge metallic, que degué ser de produc-
ciO al-lOctona almenys en bona part, atesos els escas-
sos jaciments metal.lifers de les lIes Balears.

Les novetats principals que és possible extreure de l'es-
tudi d'aquests tres jaciments es poden resumir en els
punts segUents:
1. Des del punt de vista quantitatiu, el volum de les
importacions sembla a prirnera vista comparable amb
el que es documenta conternporàniament a Ia costa
ibèrica. Efectivament, un cOmput global per nombre
d'individus ponderat per u realitzat a partir de diversos
conjunts de jaciments d'hàbitat d'aquesta zona mos-
tra uns percentatges i una evolució temporal estricta-
ment comparables amb les que s'observa a Ses Pals-
ses, amb Ia sola excepció del segle II aC (grafic 22). La
coincidéncia és encara més precisa -quasi exacta, de
fet- si Ia comparació Os fa en relació al conjunt format
per Ses Paisses i Punta des Patró (grafic 23).
Som conscients, tanmateix, que aquest tipus de corn-
paració entre dues realitats histOriques i arqueolOgiques
tan diferents corn el mOn ibèric i el mOn talaiOtic tardà
no deixa de presentar dificultats. Per exemple, no exis-
teix en l'àmbit talaiôtic una producció d'àmfores ni de
grans envasos cornparables amb els que es donen al
mon ibèric, Ia qual cosa es reflecteix sens dubte en
un comptatge basat en el nombre de fragments. La
prudència arnb què cal prendre aquest tipus de càlcul
resulta evident si es pren en consideració no sola-
ment Ia xifra bruta del nombre d'individus, sinó també
a naturalesa d'aquestes. En efecte, si a Ia Mallorca sep-
tentrional dominen àrnpliarnent les importacions amfo-
rals -i aquest sembla, per una altra part, un fenOmen
general a tota Villa (Guerrero 1998; 1999)-, ala costa
ibèrica el predomini correspon sernpre a Ia vaixella, men-
tre que l'àmfora mai no supera el 25%. Corn a Unica
excepciO al nord de Mallorca cal rnencionar a fase de
segle II aC de sa Punta des Patró, on Ia vaixella dornina
ampliament, Ia qual cosa, perô, s'explica fàcilment
pel caràcter ritual del jacirnent.
En definitiva, Ia diferent natura dels materials importats
a Iberia i als jaciments mallorquins estudiats en aquest
treball fa totalment Ia irrellevant Ia coincidència en les
xifres brutes del percentatge de peces d'origen exOtic,
ja que, en definitiva, es tracta de productes diferents.
2. Pel que fa a Ia procedencia dels materials irnportats,
els productes ebusitans son sempre ampliarnent rnajo-
ritaris, amb Ia sola excepció del segle II aD. En efecte,
en el conjunt de Ia zona estudiada l'àrnfora ebusitana
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és Ia mercaderia més abundant des del segle V (100%
de l'àmfora importada a Ses PaIsses). En els nivells
de segle IV aC de Ses Paisses i Punta des Patró en
representa un 42,7% (càlcul per individus ponderat per
u), percentage que s'eleva novament fins al 62% durant
el segle Ill aC a Ses PaIsses. Durant el segle II aC lam-
fora itàlica depasa, amb un 38% el percentatge dam-
fora ebusitana (28%) en els nivells sumats de Ses Pals-
ses I Punta de PatrO. Ara be, cal tenir present que en
aquests nivells també és abundat Ia vaixella ebusitana,
de manera que eI conjunt de peces d'origen italic names
representa el 12% del total, mentre que es ebusitanes
en constitueixen el 28% i les ibèriques, les més abun-
doses, arriben al 40%. A tot aixO cal afegir les nom-
broses denes de collaret de pasta de vidre documen-
tades a les necrôpolis, que habitualment sOn tingudes
per produccions pUniques i probablement van arribar a
I'illa en vaixells ebusitans, si més no en gran part.
En definitiva, tot sembla indicar que Ia zona estudiada
—i sens dubte el conjunt de Mallorca— va gravitar des
del segle V aC dins l'Orbita comercial ebusitana I que el
comerc italic no hi va esdevenir el factor dominant fins
després do Ia conquesta romana l'any 123 aC, tot i que
Ia presència de materials d'origen italic sembla ja sig-
nificativa abans d'aquesta data.
3. Aquest predomini del comerç ebusità permet relacio-
nar Ia zona estudiada amb a costa ibèrica, on s'han rea -
Iitzat observacions similars, tot i que, com s'ha dit, amb
xifres relatives diferents pel que fa a les proporcions entre
àmfora i vaixella. De fet, podem suposar que fou a tra-
yes del comerc ebusità (I possiblement italic en el segle
II aC) que es van difondre a Mallorca les escasses àmfo-
res massaliotes que hi han estat documentades (fins al
moment, names al Puig de sa Morisca i a Punta des
PatrO) i, molt particularment, les produccions originà-
ries de Ia costa ibèrica, les quals, com hem vist, es docu-
menten des del segle VI aC (sivella de cinturO de garfis
de s'Illa des Porros), son ja nombroses en el segle IV aC
a Ia Punta des Patró i, fins i tot, esdevenen majoritàries
en Ia fase més tardana d'aquest darrer jaciment si es
compta el conjunt del material; La presència a Punta des
Patró d'una àmfora cormntia de segle IV aC (Ia primera,
en Ia mesura del nostre coneixement, que es documenta

a l'ilIa de Mallorca, exceptuant, Obviarnent, el derelicte
del Sec) ha de ser atribuida també amb tota probabili-
tat a aquest mateix tràfec comercial ebusità.
4. Pel que fa a Ia presència de vaixella importada, ja s'ha
assenyalat el seu caràcter minoritari, excepte en els nivells
tardans de Punta des Patró. La peca més antiga és sens
dubte Ia copa jOnia tipus B2 de Punta des PatrO, un
exemplar Cinic, en Ia mesura del nostre coneixernent, a
les Illes Balears. A partir del segle V aC dornina, com a
Ia resta del mon mediterrani, Ia vaixella de producció
àtica, quo és sempre de vernIs negre. A Ia zona que ens
ocupa, cal destacar, les "copes Castu/o" de Ses Pals-
ses (Fig. 10) I del santuari de La Punta (Pollença) (Arri-
bas eta/il, 231, fig. 8, a), que cal datar de Ia segona mel-
tat del segle V aC. L'arribada d'aquest tipus de mate-
rial s'intensifica notablement en el segle IV aC. D'aquest
moment daten, efectivament, les tres peces provi-
nents del jaciment talaiOtic de Sa Portella, sota Ia ciu-
tat romana de Pollentia (Arribas eta/ill 987; SanmartI et
a/ill 996, 55-56). Es tracta, concretament, d'una stem-
/ess kylix de Ia "classe delicada", datable de finals del
segle V aC a, més probablement, del primer quart de Ia
centCiria segUent, d'una pàtera forma Lamb. 21 I d'una
base pertanyent a una peca de petites dimensions, pos-
siblementforrna Lamb. 24b a Lamb. 21/25A. Cal afegir
a aquestes peces un fragment de bo/sa/ I una petita
patera forma Lamb. 21 del ja esmentat santuari de La
Punta, aixI corn un fragment de copa I una altra pate-
reta forma Lamb 21 trobades al jaciment de Gotmar, al
port de Pollença (Arribas et a/U 232 I 233, fig. 9). A tot
aixO caldria afegir encara Ia presència de dues lucernes,
a Pollentia, del tipus Howland 23-C (Arribas eta/li, 1987,
232) i a sa Punta des PatrO (Fig. 4, nOm. 6) respectiva-
ment. Es tracta, en conjunt, dun nombre reduit de peces,
perô no despreciable Si es té present el reduit nombre
de treballs d'excavaciO en extensiO a Ia zona i el fet que
sovint es tracta de troballes casuals a producte d'inter-
vencians no programades.
Les produccions de vernIs del segle III aC sOn parti-
cularment escadusseres a Ia zona estudiada en aquest
treball, perOna del tot inexistents. Efectivament, el Taller
de les Petites Estampilles és representat per un bol corn-
plot trobat a Gotmar (Arribas et a/U 1987, 232 I 233, fig.
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9, c). AixI mateix, al jaciment talaiôtic de Sa Portella han
aparegut un fragment de vora dun petit bol de forma
prOxima al tipus Lamb. 25, i un petit fragment de fons
amb restes d'una palmeta pertanyent a un vas frabri-
cat pel Taller de Nikia-lwn.c. (Sanmarti eta/i/i 996, 54-
55). Igualment, cal destacar a presència d'algunes
peces de campaniana A antiga, com ara el bol àpod
forma Lamb. 33A amb gran rosàcia impresa procedent
de Gotmar (Arribas eta//il 987, 231-232).
5. Malgrat les seves limitacions evidents, Ia documenta-

do actualment disponible al nord de Mallorca permet valo-
rar amb dades quantitatives sOlides algunes grans tendèn-
dies del tràfec comercial, que, per una altra part, semblen
perfectament coherents amb el que fins ara sabiem del
comerç protohistOric a l'ilIa. Names Ia multiplicaciO de les
dades quantificades permetrà eventualment completar i
matisar aquest quadre preliminar, precisant el volum real
do les importacions en cada moment histOric, Ia seva pro-
cedència i, finalment, I'üs diferenciat que s'en feia en els
diferents jaciments indigenes.
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