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Ha passat un poc més d’un any des de que se celebraren les IV Jornades d’Estudis Locals
de Felanitx, organitzades de manera conjunta entre el Centre Cultural - Ajuntament de
Felanitx i l’associació d’Amics dels Closos de Can Gaià, fins a les darreres tasques d’edició i
maquetació de les seves actes, que constitueixen el present llibre. Durant aquest temps
els autors han acabat de completar, polir i compondre les idees que de manera clara i
brillant exposaren a la Casa de Cultura el desembre de 2016. Tot sovint la tasca d’escriure
no és senzilla i molt menys la d’ordenar un discurs perquè quedi entenedor. Des dels
Amics dels Closos volem agrair-los el temps i l’esforç que han posat en la redacció dels
seus treballs, més si tenim en compte que molts d’ells no tenen per costum exposar-los en
públic o, fins i tot, no s’havien plantejat mai presentar-los a unes Jornades. Amb tot,
també hem de dir que en alguns dels textos els hi manca la revisió final dels autors, bé per
maca de temps o perquè la donen per bona. Si s’observen algunes errades o imprecisions
en demanan per endavant disculpes, una lectura crítica sempre hauria de servir per
avançar.
Dins del nostre calendari d’activitats, possiblement, tenim dues fites periòdiques que,
malgrat el temps i l’esforç en dur-les a terme, ens fan més il·lusió. La primera, és el sopar
de recreació històrica que cada estiu ens permet conèixer millor les diferents societats que
han anat poblant aquest territori, així com gaudir de les seves menges. En segon és, sens
dubte, l’organització de les Jornades d’Estudis Locals. Des d’aquestes línies, tornam a
oferir el compromís de l’organització de les V Jornades l’any 2019, esperant tornar a
gaudir de la col·laboració de l’Ajuntament (tant des de la Regidoria de Cultura com des de
la mateixa Batlia). Sigui com sigui, fem una crida a participar-hi!

Miquel Àngel Vicens i Siquier
President de l’Associació dels Amics dels Closos de Can Gaià

Per a un poble és essencial (i estratègic) conèixer la seva història i la seva cultura, no sols
per raons acadèmiques sinó sobretot per edificar un futur que sigui millor que el passat. I
una manera molt especial i important de fer-ho és celebrant unes Jornades d'Estudis
Locals. L’element d’implicació i de participació, així com el fet de compartir i tractar
aspectes a vegades oblidats precisament pel món acadèmic, és el que dona caràcter a
l’activitat.
Al desembre del 2016 vàrem tenir l'oportunitat de gaudir de la quarta edició amb unes
ponències d’alt interès. Poguérem conèixer més aspectes de la nostra història però també
aprofundírem en altres aspectes com el folklore, el feminisme, l'educació, els esports, la
fotografia... tots ells molt transcendents per conèixer de més a prop el nostre passat, el
present i, és clar, tenir indicis del futur.
Aquesta publicació, que transcriu totes les ponències que es varen presentar, és una eina
molt útil per difondre el nostre àmbit més proper i promoure el coneixement d'aspectes
felanitxers. Per a l’Ajuntament és un obligació de molt agradable compliment i alhora un
honor poder col·laborar amb l’edició d’aquestes quartes jornades, així com ja es va fer en
les anteriors edicions.
Cal agrair a l’Associació d'Amics dels Closos de Can Gaià la gran tasca que han fet per
organitzar, altre cop, aquestes Jornades d'Estudis Locals. Per tant, només em queda
desitjar que es torni a organitzar, com més aviat possible, la cinquena edició.
Esper que aquest llibre que teniu a les vostres mans serveixi per agafar més consciència de
la nostra realitat com a poble, i que també serveixi per donar el seu fruit. Entre tots
podem fer avançar Felanitx cap a una millor convivència. Més informació, més
coneixement serveixen per apuntalar un Felanitx millor.

Joan Xamena i Galmés
Batle de Felanitx
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LA CERÀMICA D’IMPORTACIÓ AL JACIMENT DES ROSSELLS.
ESTUDI PRELIMINAR DEL SONDEIG 2-16
Javier Rivas Ortíz
RIVAS, J. (2018). La ceràmica d’importació al jaciment des Rossells. Estudi
preliminar del sondeig 2-16. IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx: 103111

INTRODUCCIÓ1
El present treball pretén exposar el resultats obtinguts de l’estudi de les restes ceràmiques
recuperades al jaciment des Rossells durant la campanya tercera campanya del projecte
triennal d’intervencions arqueològics (2014-2016), desenvolupada al març del 2016.
Aquest article està directament relacionat amb altra publicació que també realitzem en
aquestes mateixes actes de les IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx -Es Rossells: Tres
anys de vida d’un projecte-. Aquesta publicació es centrarà principalment en l’estudi del
fragments ceràmics del Sondeig 2-16, encara que també es comentaran breument les
restes recuperades al Sondeig 1-16 i 3-16. S’ha optat per això pel volum de material
recuperat a cada cala; com es veurà al següent apartat, als Sondejos 1-16 i 3-16
pràcticament no va aparèixer material arqueològic que permetés realitzar un estudi
estadístic, com si ha estat possible al Sondeig 2-16.
A més, s’ha realitzat aquest estudi sobre el material ceràmic perquè aquestes restes
aporten informació sobre el jaciment per si mateixes. És a dir, encara que els fragments no
1

Aquest article no hauria estat possible sense la col·laboració de tots els companys que formem el
Projecte Rossells: Xisco, Celia, Rafel, Alejandra, Paloma, Christoph i, especialment, Tomeu, que des
d’un primer moment ens va donar l’oportunitat de realitzar aquest projecte i, en el meu cas, em va
encoratjar a redactar aquest document. També volia agrair a Jordi la seva ajuda en la realització del
present estudi, sense la qual no hauria pogut iniciar aquesta tasca.
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es trobin en la seva ubicació original i, per qualsevol motiu, estiguin desplaçats, o no
siguem capaços d’interpretar el seu context o estrat -perquè és un sondeig, han estat
recuperades en el nivell superficial, l’estratigrafia és difusa, entre d’altres-, podem obtenir
dades de la peça per se. Les seves característiques formals i tipològiques, i molts d’altres
estudis i analítiques que es poden fer, ens permeten establir una cronologia aproximada
de producció o, com a mínim, les podem adscriure a una etapa concreta, i en molts de
casos els seus possibles usos, encara que només es tracti d’alguns fragments i no de la
peça completa. Així, podem indicar si un fragment determinat és de manufactura local,
ebusitana o romana -només per posar algun exemple-, i si es tracta de ceràmica comuna,
de cuina, luxe o àmfores. Per tant, tot i poder tenir un registre parcial de l’estrat, la
informació que obtenim a través d’aquest tipus d’estudis ens pot aporta una informació
socioeconòmica bàsica de qualsevol tipus de jaciment.
D’aquesta manera, primer és farà una breu descripció de cada cala d’on s’han recuperat
les peces; en segon lloc, es comentarà quines problemàtiques ha presentant i presenta
aquesta estudi. A continuació s’explicarà la metodologia utilitzada per dur-lo a terme;
després, es mostraran els resultats i, per acabar, s’exposaran les conclusions obtingudes.

DESCRIPCIÓ DE LES CALES
Si a l’altre article, que també es publicarà en aquestes actes -Es Rossells: Tres anys de vida
d’un projecte-, ens centrem més en l’exposició dels resultats obtinguts durant el projecte
triennal, en aquest s’ha considerat oportú comentar amb major detall les tres cales per
descriure els contexts d’on prové el material estudiat, fet que facilitarà la interpretació de
les dades. En aquest apartat també es mencionaran els materials arqueològics recuperats
al Sondeig 1-16 i 3-16; en canvi, l’estudi de les peces de ceràmica del Sondeig 2-16
apareixerà a l’apartat de resultats.
Sondeig 1-16: Cala realitzada dins el reble de la murada en la zona nord, amb unes
dimensions de 1,20 x 2m. En aquest sondeig es varen documentar set Unitats
Estratigràfiques de les quals: La superior es tractava del sediment superficial que cobria la
cala (1001); davall d’aquesta, i sempre adossant-se al parament intern de la murada
(1003), tres estrats -que es superposaven un damunt l’altre- que formaven el reble (1002,
1005 i 1006); després altre estrat damunt del qual s’assentava la base del parament intern
(1007) i, finalment, la mateixa roca base (1008).
Durant l’excavació es varen recuperar 395 restes arqueològiques de les quals 259 eren
fragments de fauna (un 66% del total de les peces) i 136 de ceràmica (34%). Quant a la
ceràmica, la indígena representava un 93% (127 peces) del total, metre que de la resta
només es varen identificar nou fragments informes, dels quals quatre eren ebusitans, tres
romans i un que no vàrem poder identificar. Aquest sondeig no va aportar molta més
informació a nivell ceràmic, ja que es tractava de restes molt degradades que no
permeteren afinar molt més. En el cas de la ceràmica indígena, pràcticament tots els
fragments eren informes, a excepció de sis fragments de vora i un de base -cap d’ells de la
mateixa peça-, dels que no s’ha pogut distingir si es tractava de ceràmica talaiòtica o
baleàrica pel seu mal estat de conservació.
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Les peces més destacable d’aquesta cala varen ser les quatres mostres de fauna que es
varen recollir i enviar a datar, els resultats de les quals es poden consultar a l’altre article
que publiquem en aquestes actes. En el que respecta a la ceràmica, únicament es va
recuperar material d’importació als estrats superiors (1001 i 1002), mentre que tots els
altres només contenien restes indígenes (Figura 1). Aquesta distribució sembla bastant
coherent, ja que els fragments superficials correspondrien, com a mínim, als darrers
moments d’ús del poblat i, en canvi, la ceràmica indígena dels nivells inferiors seria del
moment de construcció del mur. També, s’ha de tenir present que el fet de trobar restes
de fauna i ceràmica a l’interior de la murada és degut a que probablement quan
construïen l’estructura utilitzaven sediment dels voltants per reblir-la amb tots els fems
que aquesta contenia.

Figura 1: Distribució de la ceràmica del Sondeig 1-16 per UE

Figura 2 i 3. Sondeig 2-16 abans (esquerra) i després (dreta) de realitzar l’excavació
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Sondeig 2-16: Cala realitzada a l’exterior de la murada, però adossada a la mateixa, en la
zona nord-est, amb unes dimensions de 1,70 x 1,20m. En aquest sondeig es varen
documentar 6 Unitats Estratigràfiques de les quals: La superior consistia en el sediment
superficial que cobria la cala (2001); davall apareixia un enderroc de la part superior de la
murada (2002) que descansava sobre un nivell d’ús i, més probablement, d’acumulació de
restes (2004). Després, cobert per l’anterior, apareixia l’estrat que probablement havia de
ser el que formava el sòl de pas en el moment de construcció i us de la murada (2005),
que s’estava adossant al parament extern de l’estructura (2007) i que cobria directament
la roca base (2008).
Sondeig 3-16: Cala realitzada a l’exterior de la murada, però adossada a la mateixa, en la
zona sud-oest, amb unes dimensions de 1 x 1m. En aquesta és va documentar una única
Unitat Estratigràfica que era el sediment superficial (3001). La potència de sediment de
l’estrat era mínima, sense arribar als 10 cm en la seva cota més baixa, i només es varen
recuperar 24 restes arqueològiques, totes elles ceràmiques. D’aquestes, dos eren
fragments indígenes, cinc ebusitans, quatre romans i els restants, probablement,
produccions d’època moderna (Figura 4). Com en els anteriors casos, es tracta de peces
de reduïdes dimensions i mal conservades. A més, es tracta d’una zona amb poca potència
estratigràfica en la que es degueren portar a terme tasques agràries fins no fa molt.

Figura 4: Percentatge de les diferents restes ceràmiques recuperades al Sondeig 3-16

METODOLOGIA
Aquest apartat es refereix a la metodologia utilitzada per realitzar aquest estudi. Pel que
respecta a la metodologia d’excavació que va permetre la recuperació del material
arqueològic, s’hauria de consultar l’altre article que també presentem en aquestes actes.
En aquest cas, s’ha de destacar que els resultats es presentaran per Unitats Estratigràfies i
no per capes. D’aquesta manera, en primer lloc, es varen definir las categories segons les
quals es classificarien els fragments de ceràmica. Així, es varen establir cinc categories:
•
•
•

Indígena: Ceràmica de producció local realitzada a mà a l’Edat del Ferro de la qual
no es pogué distingir si es tractava de restes talaiòtiques o baleàriques.
Romana: Ceràmica produïda a diferents indrets del territori romà en època tardorepublicana o alt-imperial.
Ebusitana: Ceràmica produïda a Eivissa en època romana.
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•
•

Moderna: Ceràmica produïda en època moderna o contemporània.
No Prehistòrica: Ceràmica de la que no es va poder identificar la procedència i
cronologia de la seva producció, però que no és d’origen prehistòric.

Després es va classificar segons el tipus de recipient del que formava part el fragment.
D’aquesta manera es va tenir en compte si les restes eren d’àmfora, de ceràmica comuna,
de luxe o no identificada. Finalment es va comptabilitzar i pesar tots els fragments segons
el seu tipus i UE. En el cas dels fragments de ceràmica amb forma, es varen dibuixar quan
la restes de la peça conservada ho permetien i es varen tractar d’identificar amb tipologies
concretes utilitzant els articles que es poden consultar a la bibliografia.

PROBLEMÀTICA
S’han de tenir present dues problemàtiques que presenta aquest estudi quant a espai i
materials. Per una banda, l’extensió excavada és molt reduïda i per tant els percentatges
són poc representatius. A més, s’estan analitzant els materials recuperats a l’exterior de la
murada, però a menys d’un metre de distància d’un dels accessos al poblat, fet que ens fa
suposar que l’entrada es mantindria relativament neta per facilitar el pas cap a l’interior.
Així, durant el període que aquell accés estigués en actiu, només s’arribarien a acumular
restes de ceràmica de mida molt reduïda fins al moment d’abandonament d’aquest sector
del poblat.
Això condueix, per l’altra banda, a la segona problemàtica, que és l’estat de conservació
dels fragments recuperats. Com es veurà al següent apartat, s’han revisat 627 fragments
de ceràmica del Sondeig 2-16 i, aprofitant el seu estudi, també s’han pesat. El resultat ha
estat un pes aproximat de 5,210 Kg, el que fa una mitjana de 8,30 grams per fragment,
que equivaldria -salvant les distàncies pels diferents tipus de materials i densitat de les
peces- pràcticament al pes d’una moneda de dos euros (8,50 grams). Aquesta dada, que a
nivell interpretatiu aporta poc -ja que hi ha fragments més porosos que d’altres, més
grans o més fins- si que és útil per mostrar el grau de fragmentació i degradació de les
restes ceràmiques. Això ha dificultat la identificació exacta de les peces o la seva
adscripció a una producció determinada i, per això, només tres fragments han estat
identificats amb tipologies ceràmiques concretes.

RESULTATS
Quant als resultats generals obtinguts al Sondeig 2-16, s’ha de destacar que de les 823
restes arqueològiques recuperades: 627 pertanyen a fragments de ceràmica dels quals 88
son fragments de ceràmica indígena; 292 de ceràmica ebusitana; 213 de ceràmica
romana; 1 de ceràmica moderna i de 36 no es va poder identificar la seva cronologia ni
procedència. En el cas dels fragments de ceràmica romana, la seva procedència és diversa,
hi trobem restes d’àmfora de Tarraco, sudhispànica i itàliques, ceràmica de cuina
nordafricana i comuna itàlica, i produccions de luxe com sigillata itàlica o de parets fines.
UE 2001
En aquesta primer estrat superficial es varen recuperar 11 fragments de ceràmica dels
quals 1 era una producció indígena, 6 eren ebusitans, 7 romans i un no identificat. Els
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fragments ebusitans eren de ceràmica comuna (4) i d’altres no identificats (2); dels
romans, 4 eren de ceràmica comunica i la resta de cuina nordafricana.

Figura 5: Percentatge de les diferents restes ceràmiques recuperades a la UE 2001 del Sondeig 2-16

UE 2004
Aquest era l’estrat que cobria pràcticament tota la cala i on es varen recuperar més restes
ceràmiques. Van ser un total de 473 de les quals: 29 eren produccions indígenes, 235 eren
ebusitans, 186 romans i 23 no es varen poder identificar. Quant a les restes ebusitanes,
151 eren fragments de ceràmica comuna o amfòrica -a vegades és mal de distingir si es
tracta d’una àmfora o una gerra-, 79 no es varen poder determinar i 5 eren parets fines.
En relació a les restes romanes, 8 eren fragments d’àmfora, 81 de comuna, 55 de cuina, 17
eren produccions de luxe, ja fossin Clara A (5), sigillata (8) o de parets fines (4), i 27 no es
varen poder determinar.

Figura 6: Percentatge de les diferents restes ceràmiques recuperades a la UE 2004 del Sondeig 2-16
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UE 2005
Estrat que vàrem definir com a zona de pas, cobert per 2004 i que regulava els desnivell
de la roca de base. Es varen recuperar 131 fragments de ceràmica de les quals: 56 eren
indígenes, 51 ebusitanes, 20 romanes i 4 no identificades. En el cas de les ebusitanes, 14
fragments pertanyen a àmfores o ceràmica comuna, 3 són de luxe i la resta no es
pogueren identificar. Sobre la romana, 1 era un possible fragment d’àmfora, 9 de comuna,
1 de luxe, 3 de cuina i 6 indeterminades.

Figura 7: Percentatge de les diferents restes ceràmiques recuperades a la UE 2005 del Sondeig 2-16

Identificació de les restes ceràmiques amb forma
Es varen dibuixar 16 fragments de ceràmica que presentaven una forma definida i
d’aquests es varen poder identificar 3 amb tipologies concretes (Veure figura 8 i 9).
•

Àmfora Dressel 14: Peça identificada per Carles Quintana. Individu amfòric
recuperat que presenta una pasta de color beix clar amb inclusions de diferents
colors (blanques –probablement calç-, vermelloses –probablement d’origen
fèrric- i grises) i grandària. Si bé només es conserva una part de la vora, s’ha
pogut constatar que el seu diàmetre màxim és molt considerable,
d’aproximadament 19 centímetres. Aquest tipus d’àmfora fou fabricada a
Lusitània meridional i occidental, i sembla que també a la Bètica, i solien
transportar productes derivats de la pesca. Sembla que la seva distribució va ser
principalment Hispania, la Gàl·lia i Itàlia, si bé també es pot trobar al nord
d’Àfrica. La seva producció va des del segle I d.C. fins al III d.C. A Mallorca es troba
documentada en contextos indígenes al jaciment de Ses Païsses (Artà)

•

Cassola Hayes 197: Cassola de vora ametllada i aplicat a la paret amb una petita
estria amb seient per a tapadora, parets cilíndriques amb estries a l'interior i a
partir de la carena. Fons bombat i una pàtina grisenca ocupa tota la part superior
de la peça i la vora. Forma part de la vaixella de cuina romana a partir del II/III
d.C. i es distribueix per tot el Mediterrani donant lloc a imitacions locals i
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produccions molt tardanes. La seva producció és originària del nord d’Àfrica.
S’han documentat diversos fragments de diferents individus al Sondeig 2-16.
•

Plat-tapadora Vegas 16,2: Producció que pot servir com a plat o com a tapadora
de la que es va recuperar un fragment de la base anular de color ataronjat. La
seva cronologia va des del segle I d.C. fins al IV d.C. No s’ha identificat el seu lloc
original de producció ja que s’ha trobat distribuïda per tot el Mediterrani sense
un taller de terrisseria definit.

Figura 8. Dibuix de la vora de cassola Hayes 197 recuperada a la UE 2004 del Sondeig 2-16

Figura 9. Dibuix de la vora d’àmfora Dressel 14 (superior) i la base de plat-tapadora Vegas 16,2
(inferior) recuperats a la UE 2004 del Sondeig 2-16.

CONCLUSIONS
Aquest estudi no pretén ser altra cosa que una primera aproximació a les restes
ceràmiques d’importació des Rossells per diversos motius: En primer lloc, perquè no s’ha
realitzat una prospecció intensiva del poblat i els seus voltants, ni s’ha excavant en
extensió, en aquests moments només s’han realitzat tres cales de reduïdes dimensions.
Per això, per força, els resultats han de ser preliminars, ja que no són representatius
qualitativa ni quantitativament del conjunt total del jaciment, però si que permeten
començar a establir aproximacions als usos socioeconòmics del poblat al llarg del temps,
relacions comercials, cronoestratigrafies, entre d’altres.

110

IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx

Així, un cop analitzada la informació obtinguda durant l’excavació i al laboratori, s’han
pogut extreure unes primeres conclusions. Quant a la deposició del material, sembla que
pel seu elevat grau de degradació i mida reduïda, es tracta d’un estrat -el 2004- que s’ha
anat formant per acumulació de restes i sediment des de que aquell sector de la murada
es va abandonar, va quedar en desús o va canviar de funció. Primer, perquè ens trobem
davant d’una de les entrades del poblat i mentre aquesta estigués en funcionament no té
molt de sentit que deixessin que s’acumulés material que pogués dificultar l’accés.
Després, perquè si ens trobessin davant d’un femer, les restes recuperades serien més
abundants i de majors dimensions. En aquest cas, les restes més grans eren les que
pertanyien a àmfores o, com a molt, gerres i perquè el gruix de les parets és major. A més,
es tractava de material molt rodat, amb el que no sembla descabellat pensar que les
restes es varen anar dipositant paulatinament des d’una cota superior.
Si ens fixem en les peces identificades, es pot intuir que el moment en que aquest sector
de la murada es va abandonar podria situar-se al voltant del II-III d.C. De totes maneres, es
fa molt difícil precisar més aquest moment ja que només s’han identificat tres peces i
seran futures intervencions les que aportin més dades sobre això. Es podria destacar la
presència de material de ceràmiques de luxe i la constatació de contactes comercials amb
el Mediterrani occidental. També és interessant observar la importància de la relació amb
Eivissa, ja que la majoria dels materials estudiats provenen d’allà.
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