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Les ceràmiques de vernís negre 
al jaciment arqueològic
de Son Ferrer (Calvià, Mallorca)
i el seu context balear
The black-glazed tableware from Son Ferrer
(Calvià, Mallorca) and its Balearic
contextualization)

Resum

Jordi Hernández-Gasch

El present treball recull els vernissos negres localitzats en els contextos de culte del turri-
forme esglaonat de Son Ferrer, a Mallorca, tant de les produccions de Campaniana A com 
del repertori formal de la Campaniana B, etrusca i calena. Les troballes s’han comparat 
amb altres jaciments mallorquins i menorquins, que han fornit dades sovint encara inèdi-
tes. El conjunt denota un darrer ús a la necròpolis de peces prèviament emprades en altres 
àmbits socials. El seu ús funerari es pot atribuir a rituals de comensalitat. 
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This paper presents the black-glazed tableware assemblage from the Son Ferrer turriform 
cult contexts, in Mallorca, mainly Campanian A and B (Etruscan and Calene) wares. Finds 
are compared to some others in Mallorcan and Minorcan sites, which have yielded data, 
in some cases, unpublished so far. This assemblage responds to a latest employment, in 
the cemetery, of vessels previously used in a different social context. The funerary use can 
be linked to comensality rituals.
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Abstract

1. Aquest treball s’ha realitzat dins del marc del projecte del Ministerio de Economía y Competitividad Del oppi-
dum a la ciuitas (III). La transformación de la ciuitas y la transición hacia nuevos modelos de estructuración 
territorial (HAR-2013-400778-P).
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La gènesi del treball

El present treball s’afegeix a la ja llarga llista d’estudis parcials generats en 
el si del projecte de recerca del turriforme esglaonat de Son Ferrer, alguns dels quals en-
cara inèdits.1 Els aspectes tractats són molt diversos, des de les restes antropològiques 
(Alesán 2007; Alesán, Malgosa 2005), arqueofaunístiques (Estrada et al. 2007) i botàni-
ques (Picornell 2012; Picornell et al. 2012 i e.p.) a la cultura material moble. Pel que fa 
a aquesta darrera, s’han estudiat les produccions amfòriques (Quintana 2012; 2015), 
les ceràmiques a mà (Albero 2011; García Rosselló 2010), les ceràmiques comunes i 
algunes produccions de vaixella fina (Hernández-Gasch, 2016 i 2017), les ceràmiques 
de parets fines (López Mullor 2007), les ceràmiques tardoantigues (Riera 2009 i 2016) i 
la distribució microespacial del material ceràmic (Calvo et al. 2015) i la seva interpretació 
cultural (Calvo et al. 2014a). A més, s’han desenvolupat treballs sobre el ritual (Garcias, 
Gloaguen 2003) i d’altres en relació a l’arqueologia del paisatge (Calvo et al. 2005; Gal-
més 2016), la cronologia del jaciment (Calvo et al. 2014b; García et al. 2015) i de caire 
general (Calvo et al. 2006).

Els vernissos negres presentats aquí recullen les ceràmiques campanianes 
del tipus A, B localitzades en el jaciment.

El jaciment de Son Ferrer

El jaciment es troba a la península de Santa Ponça (Calvià, Mallorca), en una 
parcel·la de la urbanització de Son Ferrer, situat en una duna fòssil de pedra sorrenca 
elevada 25 m s.n.m. Les excavacions del jaciment van ser escomeses per la Universitat 
de les Illes Balears, entre els anys 2000 i 2006, deixant al descobert un complex conjunt 
arqueològic en ús des de l’edat del bronze a l’Antiguitat tardana, seqüenciat en quatre 
fases (García et al. 2015).

La primera fase correspon a un hipogeu d’enterrament excavat a la roca, 
situat just davall del monument esglaonat que s’erigirà a l’indret uns segles més tard. Pels 
materials arqueològics més antics recuperats al jaciment se situaria entre c. 1800-1450 
cal a.n.e. (García et al. 2015). L’hipogeu forma part d’una àrea funerària que conserva 
dues coves artificials d’enterrament més, localitzades en una àrea circumdant de 70 m, 
conegudes com a coves de Can Vairet (Calvo et al. 2006: 61-62).

La segona fase correspon a un primer monument esglaonat, la construcció 
del qual se situa per les datacions radiocarbòniques efectuades, calibrades a dues sig-

1. L’estudi va ser encomanat pel Dr. M. Calvo i Dr. J. García, codirectors del projecte de recerca del turriforme 
de Son Ferrer, a qui volem agrair la confiança feta i les facilitats prestades per a la realització del treball, així com 
les informacions rebudes. Els materials van ser revisats, tant a nivell d’inventari, com de dibuix de les peces, en 
el laboratori d’arqueologia del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les 
Illes Balears durant l’any 2011.
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Fig. 1. Plànol de situació. En el requadre s’ob-
serva la península de Santa Ponça, on el punt 
representa el jaciment del turriforme de Son 
Ferrer.

mes, entre c. 1114 i 836 cal. a.n.e. (García et al. 2015), resultats que combinats es poden 
restringir entre 1002 i 910 cal. a.n.e. (Gelabert et al. e.p.).

La tercera fase ve identificada per la reforma d’aquest monument en època 
talaiòtica, que de facto implica la construcció d’un nou complex arquitectònic. Els re-
sultats radiocarbònics, un cop calibrats, han presentat unes forquilles molts àmplies, en 
caure quatre de les quals en l’anomenat plateau de Hallstatt (Calvo et al. 2015). Una data 
propera al 750 cal. a.n.e. sembla versemblant (Gelabert et al. e.p.). En aquest moment es 
construeix l’estructura massissa de perfil esglaonat que ha pervingut. Es distingeixen cinc 
murs concèntrics als sectors nord, est i sud, mentre que al sector oest, es redueixen a 
dos. L’inferior és de planta oval i mesura en creu 20 per 17 m, els dos següents presenten 
una planta irregular, mentre que els dos superiors són de planta clarament rectangular. 
Des del centre de l’estructura fins a la duna fòssil el monument arriba als 3,6 m d’altura, 
mentre que des de l’extrem del circuit inferior de l’estructura, el monument s’enfila als 4 
m2. En el sector sud-oest del monument s’identificaren uns blocs en disposició horitzontal 
i escalonats, interpretats com a una rampa que condueix a la part central de l’edifici (Calvo 
et al. 2005: 490).

Finalment, la quarta fase del jaciment és caracteritza per l’ús funerari de la 
cova artificial del Naviforme situada sota el monument esglaonat, la qual va ser emprada 
novament per a practicar-hi inhumacions col·lectives, així com per de l’ús del seu corredor 
d’accés per efectuar-hi l’enterrament en urnes de pedra i ceràmica d’individus d’edat in-
fantil i per abocar-hi els subproductes de l’activitat vinculada al ritual funerari. L’espai inte-
rior i el corredor han rebut la denominació d’àmbit funerari 1. Les primeres inhumacions a 
l’hipogeu reutilitzat semblen poder datar-se entre 444 i 399 cal. a.n.e. (García et al. 2015), 
mentre que les darreres efectuades en urna en el corredor que obliteren l’entrada vers el 
75 a.n.e. (Garcias, Gloaguen 2003). L’activitat ritual en el corredor però s’allarga fins el 50 
n.e. (García et al. 2015).

2. Comunicació personal de M. Calvo.
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Amb posterioritat es detecta l’ús d’un espai a la base dels esglaons del tu-
rriforme per la banda est i al nord del corredor d’entrada a l’hipogeu, el qual es va utilitzar 
també per practicar-hi enterraments infantils en urna de pedra i, en aquest cas també, en 
àmfora (àmbit funerari 2) entre el ca. 50 i 200 a.n.e. (Garcias, Gloaguen 2003; García et 
al. 2015).

Un altre espai funerari utilitzat també en aquest moment (àmbit funerari 3), 
però, pel que sembla, amb un inici anterior (400 a.n.e.–150 n.e.), es troba adjacent pel 
nord a l’àmbit funerari 2, tant a la part ocupada per l’esglaó basal com a l’espai que se 
li adossa (García et al. 2015). S’hi realitzà només un enterrament infantil en una àmfora 
punicoebusitana del Tipus 8.1.3.3. (Quintana 2012 i 2015).

A més es localitzen d’altres zones del jaciment que no foren emprades per 
efectuar-hi enterraments sinó que s’identifiquen amb altres usos. Així, l’àmbit no funerari 2 
es delimita com un àmbit vagament delimitat per una estructura murals a l’oest de l’esglaó 
basal del monument. Presenta un conjunt material de s. II a.n.e. L’àmbit no funerari 1, en 

Fig. 2. Àmbits funeraris i no funeraris del turriforme de Son Ferrer (planimetria facilitada pels directors del projecte).
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canvi, se situa al nord de l’anterior i conserva més restes murals, que delimiten un recinte 
rectangular. S’interpreta com a abocador en ús entre 250 i 25 a.n.e., segons les restes 
amfòriques i dues datacions radiocarbòniques (García et al. 2015).

Els materials del jaciment també denoten certa freqüentació del lloc fins època 
tardoantiga, entre ca. 530 i 625 a.n.e. (Riera 2009).

Els materials

Generalitats
La ceràmica de vernís negre del jaciment de Son Ferrer ha aparegut notòriament 

fragmentada, com la resta de material de tipus ceràmic. El remuntatge de peces, molt 
intensiu, ha permès restituir parts notables d’alguns individus, si bé, només un de sencer. 
Els fragments recollits durant l’excavació són de vegades molt petits, la qual cosa sens 
dubte augmenta el Número Mínim d’Individus (NMI)3, atesa la impossibilitat d’assegurar 
si dos fragments, usualment de vora, pertanyen o no a una mateixa peça. Així, entre les 
produccions de Campaniana A, dels 320 fragments, 62 pertanyen a vores que no casen 
entre si. Eliminant aquells més petits i també aquells que semblen pertànyer a una mateixa 
peça tant per morfologia, com per pasta, vernís o marques de torn, la xifra es redueix a 27, 
que per NTI ateny els 29 individus en aquesta producció. L’índex de fragmentació resultant 
és de 0,09 o el que és el mateix d’11 fragments per peça, xifres encara inferiors a les tes-
timoniades per a les altres produccions identificades. Així, en el cas de la Campaniana B 
Calena existeixen 61 fragments, dels quals només tres són vores, la qual cosa resulta en 
un índex de 0,05 o 20,3 fragments per individu. Encara més restrictius són els resultats per 
a la Campaniana B etrusca, com sigui que dels 45 fragments, només dos corresponen a 
vores, de manera que l’índex de fragmentació és de 0,04 o 22,5 fragments per peça. La 
comparança entre aquests tres índexs de fragmentació suggereix la possibilitat que el NMI 
de la Campaniana A encara estigui sobrevalorat prop del 100%.

Cal esmentar que els materials van ser siglats amb el seu número d’inventari, però 
que, en unir en certs casos amb d’altres fragments, se’ls va atribuir també un número de 
peça (n.p.), que és el que s’empra en el present treball.

Els contextos arqueològics de procedència del material estudiat
Els vernissos negres recuperats en el jaciment de Son Ferrer corresponen a 

les unitats estratigràfiques 9, 13, 36, 44, 56, 62 i 1014. Mercès a la informació estratigrà-

3. La quantificació s’ha realitzat per número mínim d’individus (NMI) i número de restes (NR), segons proposta de 
M. Py i A. M. Adroher (1991) i D. Asensio i J. Sanmartí (1998). S’ha tingut en compte també el Número tipològic 
d’individus (NTI) pel cas de tipus representades exclusivament per una altra forma diferent de la majoritària que 
determina el NMI.
4. Alguns espècimens s’han remuntat amb fragments trobats a diverses unitats estratigràfiques (UE 7, 13 i 62 i 
9 i 62), essent la UE 7 el nivell superficial.
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fica proporcionada per la direcció dels treballs arqueològics i a la que ha estat publicada 
amb posterioritat al nostre estudi de l’any 2011, hem pogut contextualitzar els materials i, 
d’aquesta manera, comprendre’n millor la seva posició primària o secundària, com a part 
de conjunts materials ben estructurats o, al contrari, desarticulats en diverses èpoques.

La UE 9 identifica l’estrat de l’interior de l’hipogeu (àmbit funerari 1), nota-
blement remogut pel propi ús de l’espai, com sigui que només tres individus, els darrers 
a enterrar-s’hi, estaven en posició primària (García et al. 2015). Un d’ells es va situar de 
manera transversal a l’entrada, impedint l’accés a l’interior, que quedà segellat. L’activitat 
funerària passà aleshores al corredor d’accés, el qual va ser subdividit en dos espais per 
la col·locació d’un gran llosa (UE 92), toscament empedrats (UE 62 i 101).

L’espai més proper a l’entrada de la cova (zona 2) acollia la UE 101, estrat 
que contenia les inhumacions perinatals en urnes de pedra i ceràmica (García et al. 2015).5 
L’espai més allunyat a l’accés (zona 1), contenia la UE 62. El nivell va proporcionar una 

5. Cal notar per evitar confusions ulteriors que a l’article de Garcias i Gloaguen (2003: 272-273) l’estrat situat 
al corredor d’accés que obliterava la cova i que contenia les urnes d’inhumació infantils es denominà UE 9, en 
comptes d’UE 101.

Fig. 3. Gràfica que mostra per NMI i NR les principals 
produccions de vernís negre localitzades en el jaci-
ment de Son Ferrer.

Fig. 4. Percentatges dels diverses classes de vernís negre del jaciment de Son Ferrer, per NMI (esquerra) i per 
NR (dreta).
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quantitat notable de material ceràmic, el qual presenta un índex de fragmentació altíssim. 
Ha estat interpretat com a un dipòsit subproducte de les activitats rituals realitzades en el 
turriforme (García et al. 2015).

La UE 13 és un dels nivells que cobreix la UE 62. Forma part d’aquesta con-
centració gran de materials ceràmics, els quals s’associen a possibles àgapes funeraris 
(Quintana 2015: 5), documentats també en d’altres necròpolis (Hernández-Gasch, Ramis 
2010: 80).

La UE 36 es localitza en un altre espai funerari (àmbit funerari 3). Va ser utilit-
zat també en aquest moment, però, pel que sembla, amb un inici anterior (400 a.n.e.–150 
n.e.) (García et al. 2015). Tanmateix, Quintana (2015: 6) esmenta que els fragments d’àm-
fora punicoebusitana del T-8.1.1.1., que datarien el moment més antic, estan notablement 
rodats i aventura, per tant, la seva presència erràtica, continguts en un sediment redipo-
sitat. S’hi realitzà només un enterrament infantil en una àmfora punicoebusitana del tipus 
8.1.3.3. (Quintana 2015: 7).

La UE 56 pertany a l’àmbit no funerari 1 i s’interpreta com un nivell que 
amortitza l’espai. Conté materials entre el 250 a.n.e. i el 75 n.e. (García et al. 2015).

Finalment, la UE 44 es localitza a l’àmbit no funerari 2. El conjunt material ha 
estat fixat en el s. II a.n.e. (García et al. 2015; Quintana 2015: 7).

Els vernissos negres i els conjunts ceràmics dels contextos d’aparició
L’àmbit funerari 1

Els vernissos negres de la UE 9 corresponen a sengles exemplars d’un plat 
del tipus Lamb. 36 (n.p. 53: Ø 240 mm, el qual conserva gran part de la vora i presenta 
forat de reparació), ja recollit a l’esmentada publicació (Garcias, Gloaguen 2003: 278), i 
d’una plata Lamb. 55/F 2234b (n.p. 1526: Ø 220 mm) de la producció mitjana de la classe 
A de la ceràmica Campaniana. Se’ls pot atribuir una cronologia que, amb caràcter general, 
s’estén entre 180-100 a.n.e. (Morel 1980). En tot cas, mentre el primer tipus té una pro-
ducció antiga, que apareix als derelictes del Grand Congloué I i del Llatzaret (Pons, Salvà 
2015: 340), el segon sembla que tingué una incidència major en els dos quarts centrals de 
la centúria, deixant-se pràcticament de produir a les darreries del s. II a.n.e., possiblement 
substituïda pel plat Lamb. 5 (Vivar 2005: 36).

A més de Campanianes de la classe A, aquests contextos arqueològics han 
proporcionat un conjunt de materials ceràmics, estudiats per altres autors.

Pel que fa a la UE 9,6 López Mullor (2007) dóna per bona l’atribució d’un 
gobelet de parets fines a la forma Mayet II, datada del 120-75 a.n.e. o entre el 175 i el 50 
a.n.e. (López Mullor 1989: 99-103), referència publicada per Garcias i Gloaguen (2003: 
278). En canvi corregeix la classificació de la forma 12.3a per una nova proposta que de-

6. En el seu estudi, López Mullor esmenta, com ho feren abans Garcias i Gloaguen (2003), que la UE 9 pertany 
al corredor i pou d’entrada a la cova, de la mateixa manera que les UE 10 i 62. Tanmateix, aquest context ha 
quedat finalment establert com a UE 101 (Garcia et al. 2015).
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nomina forma 12 Ba i que data dels principats d’August i Tiberi. Existeix un altre exemplar 
de la forma 3 D, de cronologia similar o, en tot cas, fins a època Clàudia. En relació a les 
àmfores de la UE 9, Quintana (2015: 5) identifica fins a vuit exemplars d’àmfora ebusitana 
T-8.1.1.1., la qual cosa assenyala un conjunt important de materials de s. IV a.n.e., si bé 
considera una fase més recent que aplegaria fragments de T-8.3.1. i d’àmfora grecoitàlica 
del tipus Will b o encara molt més recent, amb fragments de PE 25 i PE41, entre els ma-
terials punicoebusitans, de Dressel 2/4, d’origen incert, i d’àmfora bètica i tarraconense.

El fet que la UE 9 sigui un estrat que va sofrir continues remocions en la seva 
formació explica en part l’heterogeneïtat cronològica dels diversos materials d’aquesta 
unitat estratigràfica.

De la UE 101, no existeixen fragments de parets fines, mentre que les àmfo-
res rastrejades són d’origen itàlic o magnogrec-siciliota i cartaginès7. Quant als vernissos 
negres només, s’hi troben fragments (n.p. 54: Ø 290 mm) de plata Lamb. 55/F 2234c de 
Campaniana A de la producció mitjana, la datació de la qual, com s’ha esmentat, és de 
180-125/100 a.n.e.

La UE 9/62 sembla correspondre a un nivell localitzat quan encara la llosa de 
partició no aflorava del tot, i, per tant, quan no dividia plenament els dos àmbits.

S’hi localitzen fragments informes de Campaniana A i de Campaniana B 
etrusca, situables en els primers tres quarts del s. II a.n.e.

De la UE 62, López Mullor (2007) identifica les formes 3 B, 3 C i 14, que es 
daten de mitjan s. I a.n.e. al període tiberià, així com exemplars de les formes 3 i 3 a8 de 
cronologia similar (López Mullor 2008: 345). Per la seva banda, Quintana9 documenta 
exemplars no diagnòstics d’àmfora ebusitana de la sèrie 1, d’àmfora tarraconense i d’àm-
fora itàlica.

Els vernissos negres de la UE 62 són, amb diferència, el conjunt material 
més ampli conservat (NR= 196, NMI= 19) respecte del total trobat al jaciment.

Entre els elements més antics s’hi comptabilitzen diversos fragments del ti-
pus B etrusc. Són peces de molta qualitat i de producció antiga dins d’aquest tipus, la da-
tació de les quals s’ha d’establir entre el 200 i el 130/120 a.n.e. Només hi ha representant 
un tipus, el plat Lamb. 6. Existeix un mínim de dos individus (n.p. 1011 bis i 1475, d’una 
banda, i n.p. 1011, 1486, 1485/1487: Ø 210 mm, per l’altra) si atenem a la similitud dels 
fragments conservats, tot i que cal esmentar que aquests cinc grups no uneixen entre si. 
Els n.p. 1486 i 1485/1487 tenen sengles forats de reparació. Aquestes produccions de 
l’àrea etrusca són minoritàries en els contextos arqueològics de la mediterrània central i 
occidental (Aquilué et al. 2000: 404; Principal 2005: 49) i també en els contextos coneguts 
de les Illes Balears. Així, entre el vernís negre procedent del poblat de Trepucó només un 

7. Comunicació personal de C. Quintana.
8.  Se’n produeixen a Eivissa de la mateixa manera que les formes 3A i 3Aa, aquesta darrera, pel que sembla 
exclusivament ebusitana (López Mullor 2008: 345). 
9. Comunicació personal.
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2% correspon a aquesta àrea de producció, un exemplar correspon a un plat Lamb. 6, 
mentre que l’altre és un píxide Lamb. 3 (Castrillo 2005: 810-811 i 814). A Son Ferrer en el 
seu conjunt ateny uns percentatges d’entre el 6 i l’11% per NMI i NR, respectivament (fig. 
4), que a la UE 62 s’enfilen al 10 i al 22% (fig. 5).

A la UE 62, existeixen altres exemplars de Campaniana B de Cales o tipus 
B campanià de producció antiga, la qual es pot establir també entre el 200 i el 130/120 
a.n.e. El repertori formal d’aquests fragments es redueix al tipus Lamb. 6/F 1442, 1443, 
i a la forma F 2153. El primer tipus està representat per diversos fragments de vora i in-
formes de la mateixa peça (n.p. 34/132), als quals s’hi ha de sumar fragments de carena 
(n.p. 132bis) d’una peça diferent de Lamb. 6/F 1443. A la forma 2153 s’hi ha d’adscriure 
segurament dues peces distintes (n.p. 976 i 1004: Ø 180 mm), la darrera amb forats de re-
paració. En total es poden individualitzar doncs, quatre espècimens d’aquesta producció.

Les produccions mitjanes de Campaniana A estan àmpliament represen-
tades a la UE 62. Se n’han documentat set tipus que corresponen a un mínim de vuit 
individus. Es tracta dels plats Lamb. 5/F 2252 (n.p. 975: Ø ca. 250 mm) i Lamb. 6/F 1442, 
1443 (n.p. 982), de la copa gran L 27Ba/F 2843 (n.p. 972: Ø ca. 230 mm, 977: Ø 250 mm, 
985 i 1825, els quals no uneixen entre si, tot i que no es pot descartar que no haguessin 
pertangut a la mateixa peça), de la copa/escudella Lamb. 28a-b/F 2648 (n.p. 1003), de les 
copes o bols Lamb. 31 (n.p. 131, 974, 979, 1477, 1478, 1479, tots els quals s’assemblen, 
tot i que tampoc uneixen entre si) i Lamb. 31b/F 2950, 2978 (n.p. 971), del plat Lamb. 36 
(n.p. 965 i 973, el qual sembla correspondre a un exemplar de paret més gruixada i vora 
més gran), i finalment de la plata Lamb. 55/F 2234. D’aquest darrer tipus, se’n conserva 
una gran quantitat de fragments de vora, alguns dels quals de mida molt reduïda, de ma-
nera que no ha estat possible de casar-los entre si i es fa difícil de saber a quants individus 
pertanyen (n.p. 970, 978, 996: Ø 260 mm, 1482, 1483, 1484, 1498, 1523, 1524, 1525, 
1527, 1529, 1530, 1531, 1532, 1534).

La producció mitjana de la Campaniana A es data, amb caràcter general, 

Fig. 5. Ceràmiques Campanianes de la UE 62, per NMI (esquerra) i per NR (dreta).
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del 180-100 a.n.e. Tanmateix, cal fer algunes precisions a aquesta cronologia. Així, el 
tipus Lamb. 28a-b/F 2648 sembla acabar la seva producció envers el 150 a.n.e. (Vivar 
2005: 32), mentre que el tipus Lamb. 31b/F 2950, 2978 és predominant també a partir 
d’aquesta data (Vivar 2005: 33). En canvi, la forma Lamb. 55, com s’ha esmentat s’ha de 
datar entre el 180-125/100 a.n.e., mentre que el tipus Lamb. 6/F 1442, 1443 es comença 
a produir a mitjan s. II a.n.e. (Vivar 2005: 30). Per tant, és possible datar la UE 62 entre 
150 i 125/100 a.n.e.

Quant a la UE 13, López Mullor no reporta cap exemplar de parets fines, 
mentre que Quintana comunica la presència de fragments d’àmfora bètica, tarraconense 
i itàlica. Les ceràmiques Campanianes estan representades per dos exemplars (n.p. 15: 
Ø ca. 280 mm i 1827: Ø ca. 290 mm) de plata Lamb. 55/F 2234c de la producció mitjana 
de la classe A i dos més (n.p. 2/1824: Ø 250 mm i 1826) de copes grans del tipus Lamb. 
27Ba/F 2843 de Campaniana A de producció tardana o mitjana. Malgrat que els frag-
ments que composen cada exemplar no uneixen amb els de l’altra del mateix tipus, no es 
pot descartar que es tracti d’un únic espècimen per a cada tipus. Mentre que la primera 
forma es pot datar de 180-125/100 a.n.e., la cronologia de la producció tardana se situa, 
amb caràcter general, entre 100-50/40 a.n.e. És aquesta darrera data que sembla adir-se 
amb el conjunt amfòric romà provincial.

Existeix una peça que porta referència a les UE 7/13 i 62. Es tracta d’un plat 
(n.p. 34,132: Ø 240 mm) de Lamb. 6/F 1442, 1443 de Campaniana B antiga, que cal da-
tar entre 200-130/120 a.n.e. És una datació coherent amb els materials de la UE 62 i que 
caldria considerar un relicte en els nivells superiors, com són les UE 7 i 13.

L’àmbit funerari 3
En aquest espai s’ha enregistrat la UE 36. Presenta dos exemplars de la 

forma 3C de parets fines, produïda a les èpoques d’August i Tiberi (López Mullor 2007). 
En canvi, les àmfores cobreixen un arc cronològic amplíssim, d’entre el s. IV a.n.e. a, 
possiblement, mitjan s. II n.e. Tanmateix, els fragments més antics es van trobar molt 
degradats, per la qual cosa es consideren elements erràtics transportats amb la terra 
acumulada en aquest espai. Es va excavar una inhumació infantil dins la part inferior d’una 
àmfora T-8.1.3.3. (Quintana 2015: 6-7).

Les ceràmiques campanianes d’aquest context representen el segon con-
junt més nombrós trobat a Son Ferrer, 57 fragments per NR i set individus.

Es tracta en tots els casos de les produccions mitjanes de Campaniana A. 
Se n’han documentat cinc tipus. Es tracta dels plats Lamb. 6/F 1442, 1443 (n.p. 680 i 
703, possiblement de la mateixa peça) i Lamb. 36 (n.p. 694: Ø 270 mm i dels fragments 
601, 681, #01505, #016164, #02530, que uneixen); de la plata Lamb. 55/F 2234, 2235, 
2811 (n.p. 601 i 2014, tal vegada de la mateixa peça); de les copes grans Lamb. 27Ba/F 
2843, 2912 (n.p. 611 i 735) i Lamb. 27Bb/F 2812, 2823, 2825 (n.p. 700, 706 i 712, se-
gurament de la mateix peça), i finalment de les copes o bols Lamb. 31b/F 2950, 2978 o 
Lamb. 33a/F 2152-2154 (n.p. 683). La cronologia proposada pel conjunt és idèntica a la 
proporcionada per la UE 62, d’entre 150 i 125/100 a.n.e.
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Els àmbits no funeraris

A l’àmbit no funerari 1 s’hi ha localitzat la UE 56. Les parets fines d’aquest 
context proporcionen exemplars de les formes 32 i 32.8j, produïdes des d’època tiberiana 
fins a època flàvia avençada. En canvi, pel que fa a les àmfores Quintana (2012) comp-
tabilitza fins a 13 individus de produccions grecoitàlics de la segona meitat del s. III a.n.e 
i d’entre 225 i 150 a.n.e., si bé el grup més nombrós (nou exemplars) pertany a produc-
cions del s. II a.n.e.

Pel que fa als vernissos negres, tots els exemplars són de la producció mitja-
na de la classe A de la ceràmica Campaniana, havent-hi representat el plat la forma Lamb. 
33a/F 2152-2154 (n.p. 1929, 1930 i 1933) i la plata Lamb. 55/F 2234b (n.p. 1928).

Pel que fa a l’àmbit funerari 2, la UE 44 ha proporcionat el conjunt de parets 
fines més gran estudiat per López Mullor (2007), majoritàriament de producció ebusi-
tana (57 formes i 249 informes) de les formes 2, 2A, 2C.4d, 3, 3a, 3B, 3C, 3C.3a, 3D, 
4c, 10.9b, 11, 12, 12Ba, 13A, 14, 16, 24.4a, 28.8j i possiblement 32. Les dues darreres 
formes estableixen un terminus post quem d’època tiberiana a flàvia, moment en el que 
s’enquadra la producció, si bé el gruix de les formes corresponen al període augustal i 
tiberià, llevat de les formes 10 i 11 que inicien la producció a mitjan s. I a.n.e. i les formes 2 
i 3 que es poden remuntar més enrere, a les darreries del s. II a.n.e. El conjunt, en tot cas, 
es data de l’època tiberiana, quan els tipus 28 i 32 ja estaven al mercat i bona part de la 
resta (de la forma 3 B a la 16) encara es produïa.

Les àmfores de la UE 44 ofereixen un panorama molt coherent cronològica-
ment: àmfores grecoitàliques i punicoebusitanes del tipus T-8.1.3.2. i PE 24, pròpies del 
s. II a.n.e.

En relació a les ceràmiques campanianes se’n troben de la producció mitjana 
de la classe A de la forma Lamb. 31b o Lamb. 33a (n.p. 2018, 2019, 2021, 2022i 2023), 
que s’adirien amb la datació amfòrica. A nivell de fragments informes es documenta, a 
més, la producció tardana de la Campaniana A, datada entre el 100 i el 50/40 a.n.e. Exis-
teix també un exemplar sencer, per bé que fragmentat, de la copa de la forma Lamb. 1 de 
la classe C de la producció, que s’ha de datar durant tot el s. I a.n.e. Val a dir que la peça 
presenta un desgast notable, possiblement anterior a la seva amortització. Aquest fet fa 
plausible la deposició de la peça en època augustal o tiberiana, en consonància amb les 
parets fines més recents.

Les formes vasculars identificades i els contextos balears10

Les formes de la Campaniana de la classe A
Plat Lamb. 5 (1).11 És la forma més ben representada junt a la variant 5/7 en 

10. S’entén per Balear la denominació geogràfica, és a dir les illes de Menorca i Mallorca, i no la realitat poltico-
administrativa actual.
11. S’indica entre parèntesi el nombre d’exemplars, per NMI, identificats al jaciment de Son Ferrer.
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el sector de Sa Portella de Pollentia (Sanmartí et al. 1996: 13). En el nivell VI= 10 individus, 
V= 17, IV= 9, III= 6, essent el nivell VI datat al voltant de l’any 100 (120?-80 a.n.e.), el nivell 
V entre 80-50 a.n.e., el nivell IV entre 50-30 a.n.e., mentre que el nivell III s’ha de datar a 
l’entorn de l’any 20 a.n.e. (Sanmartí et al. 1996: 67-69). La forma Lamb. 5 i 5/7 es veu 
reduïda percentualment en el sector de la muralla oest on tal vegada es varen excavar 
nivells més antics (Sanmartí et al. 1996: 13). El diàmetre de l’exemplar n.p. 975, de 250 
mm, s’adiu amb bona part del exemplars de Pollentia i de diversos jaciments de la Gàl·lia 
meridional (Sanmartí et al. 1996: 15). A l’altre extrem de l’illa, al campament romà de la 
badia de Palma, precursor de la ciutat romana de Palma, excavat en extensió a rel de la 
construcció de l’Hospital Universitari de Son Espases, se n’ha localitzat en els horitzons A 
i B, datats ambdós vers el 120/110 a.n.e. (López Mullor et al. 2011: 451).12

En els contextos de les comunitats locals no és un plat freqüent. N’apareix 
un possible exemplar en el petit establiment del Turó de ses Abelles, en el nivell II del 
sector 7, que sembla que es data de la primera meitat del s. II a.n.e. (Camps, Vallespir 
1998: 186). Al santuari de Son Mas (Valldemossa) hi ha un individu publicat de Lamb. 5/7 
(De Mulder et al. 2007: 354, fig. 6, 1), sense context estratigràfic, i un possible individu 
d’aquesta variant s’ha detectat a Son Fornés13. A Menorca, n’existeixen uns pocs més als 
poblats de Trepucó (8) i de Son Catlar (4), a l’ancoratge de Cales Coves (3) (Pons, Salvà 
2015: 340) i al santuari de Torralba d’en Salort (1) (Fernández-Miranda 2009: 49, fig. 7,15), 
aquest darrer reinterpretat per nosaltres com a variant 5b/F 2257, el qual presenta una 
datació entre 150 i 90 a.n.e.

Plat Lamb. 6 (2). Aquesta forma és relativament escassa a Pollentia: dels 
12 exemplars recuperats, sis provenen del nivell VI de Sa Portella, datat a l’entorn l’any 
100 a.n.e. (Sanmartí et al. 1996: 16). A Trepucó, on se n’han identificat sis, 14 tampoc és 
freqüent (Castrillo 2005: 808), mentre que a Son Catlar i a l’ancoratge de Cales Coves es 
redueix a dos i un, respectivament (Pons, Salvà 2015: 340).

Copa/Escudella Lamb. 27B. Presenta les variants a (4[8]) i b (1[3]).15 És una 
forma de la que se n’han recuperat 11 exemplars a Trepucó (Castrillo 2005: 809), 16 afe-
gint-hi els individus de les excavacions antigues (Pons, Salvà 2015: 342). Està també ben 
representat a l’ancoratge de Cales Coves (13 exemplars) i al derelicte del Llatzaret, però és 
pràcticament absent de Son Catlar (un individu) (Pons, Salvà 2015: 342) i de Son Fornés 
(un possible individu)16.

12. No han estat publicat el NMI per tipus, si bé el nombre total de Campanianes de la classe A és 39.
13.  Documentació inèdita. Volem agrair als doctors Vicente Lull, Rafael Micó, Roberto Risch i Cristina Rihuete, 
codirectors del jaciment de Son Fornés, que ens hagin permès emprar les dades dels inventaris de materials de 
les campanyes dutes a terme entre els anys 1975 i 1990, els quals, i pel que fa a les produccions a torn, vam 
contribuir a revisar entre els anys 2010 i 2012. L’estimació de la cronologia dels contextos i de les fàcies ceràmi-
ques representades és una proposta pròpia.
14. Set individus afegint un exemplar trobat a les excavacions de M. Murray (Pons, Salvà 2015: 30).
15. S’indica entre parèntesi el NMI i entre claudàtors el nombre de formes (usualment vora) que no casen, tot i 
que s’opina que són de les mateixes peces.
16. Documentació inèdita.
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Els exemplars (n.p. 972, 977 i 2+1824), amb un diàmetre de 230 mm, pel 
primer, i 250 mm, per a la resta, estan al voltant de les mides més sovintejades d’aquesta 
copa/escudella de mida gran.

Copa/Escudella Lamb. 28a-b (1). Producció hereva de la ceràmica de vernís 
negre àtica, present ja a la fase antiga de la Campaniana A. La forma deixà de produir-se 
a mitjan s. II a.n.e. És escassíssima a Pollentia, on existeixen dos exemplars que podrien 
provenir dels nivells preromans (Sanmartí et al. 1996: 17). També són dos els exemplars 
documentats a Trepucó (Castrillo 2005: 809),17 a Son Catlar i a l’ancoratge de Cales Co-
ves, mentre que és present al derelicte del Llatzeret (Pons, Salvà 2015: 342). Apareixen a 
Na Guardis en el segon quart del s. II a.n.e (Guerrero 1997: 79). En aquest jaciment se’n 
documenten tan sols quatre exemplars, en nivells posteriors d’enderroc o superficials, lle-
vat d’un cas, que podria estar ben estratificat (estrat IV del sector A3, tall extern) (Guerrero 
1997: 48, 102, 105, 140, 156, 170 i 174).

Bol Lamb. 31b (2[7]), als quals s’han d’afegir fragments petits que podrien 
correspondre probablement a Lamb. 31b o, tal vegada, a Lamb. 33a (2[7]). Suma 22 frag-
ments a Trepucó pertanyents a models petits (Castrillo 2005: 810), xifra que es duplica 
(44 exemplars) tenint en compte les excavacions més antigues (Pons, Salvà 2015: 341) i 
que la situa com a la forma de Campanina A més representada en el jaciment. En canvi, 
és rar a Son Catlar (un individu) i a l’ancoratge de Cales Coves (4), si bé aquest bol és 
part del carregament del Llatzaret, de finals s. III a.n.e. (Pons, Salvà 2015: 341). Apareix a 
Torralba d’en Salort (dos individus) en el nivell 5 Unitat E III (Fernández-Miranda 2009: 79, 
fig. 25,20), que es pot datar de la segona meitat del s. II a.n.e., i en el nivell 6 Unitat M IV 
(“fora del cubicle”) (Fernández-Miranda 2009: 104, fig. 37,3) dins un estrat datat en els dos 
quarts centrals del s. I a.n.e.18 A Mallorca és abundant a Pollentia en els nivells de finals 
del s. II a.n.e. fins a la fi del s. I a.n.e. (Sanmartí et al. 1996: 20-21). En tot cas, en aquest 
jaciment dos fragments decorats amb garlanda de fulles d’heura esquemàtiques emmar-
cades entre dues bandes blanques poden atribuir-se a la producció mitjana de la Cam-
paniana A i correspondre a les primeres importacions arribades o d’elements residuals 
de l’ocupació indígena preromana (Sanmartí et al. 1996: 21). La forma Lamb. 31 apareix, 
en la variant b, a Son Espases en contextos del 120/110 a.n.e. (López Mullor et al. 2011: 
451). A Na Guardis també són freqüents els exemplars de Lamb. 31 de la producció mit-
jana (14 exemplars), que quan estan ben estratificats provenen dels nivells d’enderroc que 
marquen l’abandonament de la factoria, vers el 130/120 a.n.e. (Guerrero 1997: 51, 83, 
103, 130-131, 143, 151, 160, 165 i 171; 1998: 190). És la forma més representada en el 
Turó de ses Abelles amb set exemplars i nou fragments en un nivell anterior de la primera 
meitat del s. II a.n.e. i en estrat datats entre l’any 150 i l’any 75 a.n.e., molt especialment 

17. Sis individus en el còmput global (Pons i Salvà 2015: 342).
18. Documentació inèdita. Respecte del santuari de Torralba d’en Salort ens hem basat en la recent publicació 
dels esborranys del malaguanyat Dr. Manuel Fernández-Miranda (2009) per, a partir de les descripcions de les 
peces i els dibuixos, assajar una classificació actual i establir, d’aquesta manera, una seqüència cronoestratigrà-
fica pel recinte de taula posada al dia.
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entre 100-75 a.n.e. (Camps, Vallespir 1998: 57, 84, 108, 137, 186 i 212). Finalment a Son 
Fornés apareix un individu en un context de ca. 100 a.n.e. (Amengual et al. 2012: 74) i 
un altre en context de ca. 150 a.n.e. (Amengual et al. 2013: 105). El tipus estava ja ben 
documentat a les excavacions antigues de Son Fornés amb 10 o 13 individus, com sigui 
que alguna atribució ofereix dubtes19.

Copes/Escudelles Lamb. 33a (1) i Lamb. 33b (0). Destaca la pràctica absèn-
cia d’aquesta forma, fins i tot tenint en compte els fragments anteriorment esmentats que 
podrien correspondre a Lamb. 33a (2[7]). Aquestes variants es daten a la Mediterrània 
Occidental i la Península Ibèrica dels tres primers quarts del s. II a.n.e. o fins i tot, en el cas 
del tipus Lamb. 33a, de la primera meitat de s. II a.n.e. (Castrillo 2005: 809; Vivar 2005: 
33), per tant en el moment d’activitat més intens que daten els vernissos negres del jaci-
ment de Son Ferrer. Són relativament freqüents a Trepucó on se’n compten set exemplars 
de la primera variant i nou de la segona (Castrillo 2005: 809).20 En canvi, estan poc repre-
sentades Cales Coves (quatre i set individus, respectivament) (Pons, Salvà 2015: 342) i 
a Pollentia, en consonància amb les dates recents dels nivells estudiats en els diferents 
sectors de la ciutat, en total 11 individus. És possible que la majoria de peces arribessin en 
els primers temps d’existència de la ciutat i fins i tot que alguns provinguin de l’ocupació 
de segona edat del ferro detectada a la base del Carrer Porticat del sector de Sa Portella 
(Sanmartí et al. 1996: 19). A Son Espases està present en la variant b en els contextos de 
construcció i primer ús vers el 120/110 a.n.e. (López Mullor et al. 2011: 451). A Son Catlar, 
en canvi, està absent (Pons, Salvà 2015: 342) i a Na Guardis, els exemplars de Lamb. 33b 
tampoc són massa freqüents. Sumen en total cinc individus, dos dels quals provenen del 
nivells d’abandonament datats del 130/120 a.n.e. És present a les excavacions antigues 
de Son Fornés (entre un i quatre exemplars, atès que alguns ofereixen dubtes sobre la 
seva identitat)21.

L’exemplar n.p. 683 presenta un diàmetre de 170 mm, en la mitjana d’aques-
ta forma vascular.

Plat Lamb. 36 (4). És una forma poc representada a Pollentia, on se n’han 
localitzat sis fragments de vora (Sanmartí et al. 1996: 17), els mateixos que a Trepucó 
(Castrillo 2005: 808), si bé en el recompte que inclou els materials de les excavacions pu-
blicades per M. Murray l’any 1932 s’enfila a 22 individus (Pons, Salvà 2015: 340). A Son 
Catlar també és freqüentíssim (34 individus) i a l’ancoratge de Cales Coves està ben re-
presentat (14 individus), essent part de la vaixella transportada en el derelicte del Llatzeret, 
datat a les acaballes de la Segona Guerra Púnica (Pons, Salvà 2015: 340).

Els exemplar n.p. 53 i 694 corresponen peces de mida mitjana (240 i 270 
mm, respectivament), que és també la mida de l’únic exemplar que ha pogut ser mesurat 
a Pollentia. Són també escassos a Na Guardis on només se’n comptabilitzen dos exem-

19. Documentació inèdita.
20. 4 i 18 segons Pons i Salvà (2015: 342).
21. Documentació inèdita.
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plars, un dels quals en nivell d’enderroc (Guerrero 1997: 40-41, 131 i 135) del darrer terç 
del s. II a.n.e. Al Turó de ses Abelles n’hi ha tres exemplars procedents de nivell datats a 
tant a la primera meitat del s. II a.n.e., com a partir de mitjan centúria i en el primer quart 
del s. I a.n.e. (Camps, Vallespir 1998: 57, 137, 186 i 212).

Plat Lamb. 55 (9[26]). Aquesta forma és absent de Pollentia, tant dels nivells 
romans, com dels nivells balears. Existeixen dos exemplars a Trepucó (Castrillo 2005: 
808), que es dupliquen en l’estudi de conjunt recentment publicat (Pons, Salvà 2015: 
340). A Son Catlar també és escàs (dos individus), mentre que a l’ancoratge de Cales 
Coves és el tipus vascular més representat (24 exemplars) (Pons, Salvà 2015: 340).

Els exemplars n.p. 1526 i 996, de 220 i 260 mm de diàmetre, són variants 
de mida mitjana. La seva presència és notable a Na Guardis (Guerrero 1998: 190), on es 
comptabilitzen set fragments de vora i cinc de base de diferents àmbits i nivells, alguns 
dels quals corresponen al moment d’abandonament, vers el 130/120 a.n.e., mentre que 
un altre pertany a la preparació del trespol de l’àmbit “D”, datat del segon quart del s. II 
a.n.e. (Guerrero 1997: 48, 51, 111, 131, 135, 140, 143, 160 i 177). La resta d‘exemplars 
(n.p. 15, 54 i 1827) es troba entre les produccions de mida major (280, per al primer, i 290 
mm per als dos restants).

Cal notar l’absència de bols o copes del tipus Lamb. 27a-b, del qual a Tre-
pucó se’n conserven nou vores22 i dues bases decorades amb roseta impresa en el fons 
intern i que molt probablement calgui datar de la primera meitat del s. II a.n.e. (Castrillo 
2005: 810). És el bol més representat a Son Catlar (18 individus) i a l’ancoratge de Cales-
coves (17) i present al derelicte del Llatzeret, de finals s. III a.n.e. Aquesta forma també es 
documenta a Na Guardis en un nombre important (12 exemplars), alguns dels quals en 
nivells d’abandonament del jaciment, al voltant del 125 a.n.e. (Guerrero 1997: 48, 79, 83, 
85, 131, 140, 160, 165 i 166), i a Son Fornés se’n conserva un exemplar en un context de 
ca. 150 a.n.e. (Amengual et al. 2013: 105). El tipus Lamb. 27c de la producció mitjana de 
la Campaniana A es documenta a Son Fornés amb dos exemplars23 i a Son Espases es 
present en contextos del 120/110 a.n.e. (López Mullor et al. 2011: 451).

Altres formes coetànies a les detectades a Son Ferrer s’han trobat, en quan-
titats reduïdes, en jaciments de les Balears. 

Així, del tipus Lamb. 23/F 1122a, un plat de peix d’origen àtic que traspassa 
a la producció Campaniana A antiga (Morel 1981: 85), se’n documenten dos exemplars 
a Na Guardis (Guerrero 1997: 69, 79, 151 i 160) i, de manera residual també, als assen-
taments menorquins de Son Catlar i Trepucó, amb un individu a cadascun (Pons, Salvà 
2015: 340). A més, un fragment de bol Lamb. 25 prové de l’ancoratge de Cales Coves 
i un altre de les excavacions antigues de Son Fornés24. Tres fragments de bol del tipus 
Lamb. 34 i tres més del vas amb nanses Lamb. 42 es documenten a Trepucó. Altres 

22. 14 individus segons el còmput global de Pons i Salvà (2015: 341).
23. Documentació inèdita.
24. Documentació inèdita.
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vasos amb nanses de les formes Lamb. 49 i M. 68 i els gutti de la Lamb. 45 apareixen 
també a Trepucó (amb tres, tres i un exemplars, respectivament) i a l’ancoratge de Cales 
Coves (dos, un i un exemplars, respectivament), estan absents d’un poblat tan important 
com poc excavat de Son Catlar (Pons, Salvà 2015: 341 i 343). Es documenta un frag-
ment de peu de M. 68 de la variant antiga de la producció, datada entre 220 i 180 a.n.e., 
procedent de les excavacions antigues de Son Fornés25. Les formes Lamb. 42, 49 i M. 
68 es documenten als nivells de destrucció de Cartago i al campament numantí de Re-
nieblas III, però no en contextos posteriors (Pons, Salvà 2015: 343), per la qual cosa se’ls 
atorga una cronologia fins a mitjan s. II a.n.e. Pel que fa als gutti és una forma antiga, de 
s. III a.n.e., present al derelicte del Llatzeret, que tampoc ultrapassa el segon quart del s. 
II a.n.e. (Pons, Salvà 2015: 341 i 343). A Son Fornés també apareixen dos individus de la 
F 2632, datada entre el 150 i 50 a.n.e. (Morel 1981), un exemplar de la F 2974, d’entre el 
150 i el 125 a.n.e.26

Campaniana B d’Etrúria i de Cales o del Cercle de la B
Plat Lamb. 6, en producció etrusca (2[5]) i calena (2). Les produccions do-

nades a conèixer a Balears són d’origen calè. Està representat a Trepucó per un únic 
exemplar (Castrillo 2005: 810). També és escàs a Pollentia, on se n’ha recuperat entre nou 
i dotze espècimens (Sanmartí et al. 1996: 29), en consonància amb les dates relativament 
tardanes dels nivells analitzats. A l’establiment del Turó de ses Abelles només n’hi ha un 
exemplar procedent del nivell del darrer ús i abandonament, datat entre 100-75 a.n.e. 
(Camps, Vallespir 1998: 137) i se’n comptabilitza un possible exemplar a les campanyes 
antigues de Son Fornés27.

Copa àpoda F 2153 (1[2]). A Pollentia està representada la F 2150 amb dos 
únics exemplars (Sanmartí et al. 1996: 33-34), essent desconeguda a d’altres contextos 
consultats.

Els plats Lamb. 5/7 són absents de Son Ferrer, però representats a Trepucó, 
on se’n compten 10 exemplars (Castrillo 2005: 811), a Son Mas (De Mulder et al. 2007: 
354 i fig. 6, 2) i a les campanyes antigues de Son Fornés amb un individu28. Tanmateix, la 
seva incidència en la fase tardana de la producció, sobretot a partir del segon quart del 
s. I a.n.e., en jaciments de la Mediterrània Occidental semblen explicar aquesta absència. 
Així a Pollentia, els plats de la forma 5 i 7 són els més abundosament representats en 
tots els conjunts (179 individus) (Sanmartí et al. 1996: 24). El plat Lamb. 5 és present a 
la nau romanorepublicana de la Colònia de Sant Jordi, on és la forma més representada 
amb sis exemplars d’un conjunt reduït de 28 peces i molt heterogeni format per tretze 
tipus (Cerdà 1980: 17) i datat en el darrer quart del s. II a.n.e. Es documenta també en els 

25. Documentació inèdita.
26. Documentació inèdita.
27. Documentació inèdita.
28. Documentació inèdita.
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nivells de construcció i ús del campament romà de Son Espases, datats entre 120/110 
a.n.e. (López Mullor et al. 2011: 451) i a les campanyes antigues de Son Fornés amb tres 
exemplars, on també hi és representat el plat Lamb. 7 amb quatre exemplars29.

La cronologia relativament antiga dins el s. II a.n.e. dels materials de Son 
Ferrer és segurament el motiu de l’absència de les copes del Cercle de la B de la forma 
Lamb. 1, presents a Trepucó amb sis exemplars (Castrillo 2005: 811) i a Torralba d’en 
Salort amb dos exemplars (Fernández-Miranda 2009: 45, fig. 5,4 i 60; fig. 13,19), el darrer 
dels quals trobat en un estrat (nivell 3 III) de darrer quart del s. I a.n.e. Estan ben represen-
tades a Pollentia, on atenyen els 82 individus (Sanmartí et al. 1996: 31), o al derelicte de 
la Colònia de Sant Jordi – Jaciment A (Cerdà 1980: 17). El mateix es pot adduir en relació 
a la forma Pasq. 127 representada a Trepucó per dos exemplars i a Torralba d’en Salort 
per un, en el nivell 6 Unitat M IV (“fora del cubicle”) (Fernández-Miranda 2009: 104, fig. 37, 
3), estrat que cal datar entre el 75 i el 25 a.n.e. Ateny, en canvi, importants percentatges 
a Pollentia (55 exemplars) i està present al jaciment A de la Colònia de Sant Jordi (Cerdà 
1980: 17), a Son Espases en contextos del 120/110 a.n.e. (López Mullor et al. 2011: 451), 
a Son Mas (De Mulder et al. 2007: 354, fig. 6, 3) i a Son Fornés amb dos exemplars en un 
context de ca. 100 a.n.e. (Amengual et al. 2012: 74). Provinent de les campanyes antigues 
de Son Fornés es documenten també quatre o cinc individus de la copeta Lamb. 2 i dos 
exemplars de píxide o Lamb. 330.

En canvi hi ha produccions calenes antigues també absents de Son Ferrer, 
les quals tenen una tímida incidència en el context balear. Així, la F 2615, datada entre 
200/130 i 120 a.n.e., apareix a les excavacions antigues de Son Fornés amb un exem-
plar31.

Campaniana C
Copa Lamb. 1. (1). Amb cinc individus és la forma, juntament amb els plats 

Lamb. 5 i Lamb. 7, més representada a Pollentia. No s’ha localitzat en els contextos indí-
genes consultats.

Conclusions: La interpretació cronològica i funcional dels contextos amb 
presència de vernís negre

Les UE 62 és el context que ha proporcionat més material i l’únic que permet 
una quantificació significativa. Per a la resta no s’ha assajat, atesa l’escassetat de les 
mostres.

Com s’ha vist per a la UE 62 (Fig. 5), predominen per NMI (74%) els exem-

29. Documentació inèdita.
30. Documentació inèdita.
31. Documentació inèdita.
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plars de Campaniana A de la producció mitjana, tot i que davallen considerablement per 
NR (52%). Les produccions antigues del tipus B calè (16%) o etrusc (10%) sumen un 26%, 
tot i que s’apropen al 50% per NR. Aquestes disparitats entre NMI i NR s’han argumentat 
anteriorment, com a resultat d’una recollida altíssima i de la fragmentació del material.

A nivell cronològic, aquestes produccions ens situen en els primers tres 
quarts del s. II per a les produccions etrusques i en els darrers tres quarts de la mateixa 
centúria per a les produccions calenes. Les formes representades permeten ulteriors pre-
cisions, atès que existeixen exemplars (Lamb. 28a-b/F 2648) que acaben la producció 
vers el 150 a.n.e., d’altres (Lamb. 6/F 1442, 1443) que comencen la seva producció al 
voltant d’aquesta data, i encara d’altres (Lamb. 31b/F 2950, 2978) que tenen el seu floruit 
a partir de mitjan s. II a.n.e. o al seu voltant (com és el cas del tipus Lamb. 55/F 2234).

Aquests elements situen el conjunt al voltant del 150 a.n.e. Tanmateix, l’as-
pecte gastat dels exemplars, que presenten sovint vernís desprès, així com l’existència 
de forats de reparació indiquen un ús de la vaixella abans de la seva deposició, la qual 
cosa podria indicar una formació de l’estrat en el tercer quart del s. II a.n.e. L’absència 
d’espècimens del Cercle de la B de la producció mitjana (130/120-90/80 a.n.e.) s’adiu 
amb aquesta proposta. Finalment, cal notar que ni les produccions amfòriques itàliques i 
tarraconenses que se’ns han comunicat ni les parets fines segurament d’època augustal 
o tiberiana concorden amb aquesta cronologia.

El fet que es tracti d’exemplars usats o fins i tot reparats indica a més, com 
ja s’ha notat en treballs precedents (García Rosselló 2010), el seu valor social, però també 
el seu ús en contextos socials no funeraris. No sembla que es pugui argumentar la im-
portació de recipients ja usats o reparats, com sigui que els forats de reparació es troben 
en contextos indígenes tant en vaixella fina de vernís negre, com en d’altres de ceràmica 
comuna ebusitana (Lull et al. 2001: 107) o, fins i tot, en ceràmica a mà (Aramburu-Zabala, 
Hernández-Gasch 2005). Un altre indici que apunta a una reparació local és l’existència 
ben contrastada per a aquestes cronologies d’una metal·lúrgia del plom (Waldren, Grimalt 
1995).

Així, una vaixella emprada en contextos domèstics o rituals, probablement 
de caire no funerari, passaren a tenir un darrer ús en el sepeli o el culte funerari, després 
del qual es destruïa. La variabilitat formal i els pocs exemplars, quan no són únics, dins de 
cada tipus semblen assenyalar poca discriminació. És a dir, s’emprava el que es posseïa 
i es volia amortitzar dins d’unes categories funcionals genèriques.

El caràcter d’aquests rituals probablement siguin comensals, presumible-
ment àpats funeraris.

Això és el que es dedueix dels tipus conservats, atès que, per a la UE 62, set 
individus corresponen a la classe plat o plata i set a la classe copa/escudella o bol. Pre-
nent el segon context més nombrós per NMI (UE 36), s’observa el mateixa una proporció 
semblant. 

És interessant constatar que mentre que el tipus plat o plata són aptes per 
al consum de sòlids o semisòlids, el tipus copa, escudella o bol són aptes tant per al 
consum de líquid com de sòlids o semisòlids i més tenint en compte que els exemplars 
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documentats no estan mai dins les mides petites dels tipus.
Les dades fornides pels vernissos negres es complementa amb la d’altres 

produccions, com les ceràmiques grises ibèriques de la costa catalana, la ceràmica co-
muna ebusitana i la comuna romana oxidada, entre les quals hi figuren nombroses gerres. 
Si bé algunes podrien haver estat emprades també per al consum individual com a tasses, 
en d’altres la funció de sevir confirma el consum de begudes. Aquests indicadors han 
estat notats en el santuari de la Punta des Patró (Santa Margalida), lligats a un consum 
probablement de vi en un context funerari (Hernández-Gasch, Ramis 2010).

Plat CA CB Total

Lamb. 6/F 1442-1443 1 2 3

Lamb. 5/F 2252 1 1

Lamb. 36 2 2

Plata  

Lamb. 55 1 1

Plat/ Plata 5 2 7

Copa/ Escudella

F. 2153 2 2

Lamb. 28 a-b/f. 2648 1 1

Copa  

Lamb. 27 Ba/F 2843 2   2

Copa/ Bol 1   1

Lamb. 31  

Lamb. 31 b 1   1

Copa/ Escudella/ Bol 5 2 7

Plat CA

Lamb. 6/F 1442, 1443 1

Lamb. 36 2

Plata

Lamb. 55 1

Plat/ Plata

Copa

Lamb. 27 Ba/F 2843 1

Lamb. 27 Bb/F 2812, 2823, 2825 1

Copa/ Bol

Lamb. 31 b/33 a 1

Copa/ Escudella/ Bol 3 3

Fig. 6. Taula resum dels tipus conservats de Campaniana A i B a la UE 62 (esquerra) i a la UE 36 (esquerra) per 
NMI i segons les denominacions genèriques.
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Figura 7. Campanianes A del Túmul de Son Ferrer per formes i sigla (UE i número de peça).
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Figura 8. Campanianes A del Túmul de Son Ferrer per formes i sigla (UE i número de peça).
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Figura 9. Campanianes A del Túmul de Son Ferrer per formes i sigla (UE i número de peça).
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