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Durant l’octubre de 2006 es varen dur a terme uns treballs 
de prospecció arqueològica d’urgència a la zona afectada per les 
obres de construcció d’un dic de protecció a cala en Busquets, 
promogut per l’empresa Ports de les Illes Balears, dependent de 
la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. 
L’àrea afectada havia de ser d’uns 15 per 30 m (figura 1).

Cala en Busquets és una caleta oberta pel costat N de la cala 
port de Ciutadella, formada per l’acció de dues rieres. La zona a 
prospectar es trobava a una de les cantonades de la bocana, a una 
fondària d’entre 2 i 7 m.

Els treballs realitzats constaren d’una prospecció superficial de 
tota la zona afectada amb la retirada de tot el material arqueològic 
identificat. A continuació es varen realitzar sondeigs amb testimo-
nis de penetració d’1,75 m, sobretot per saber a quina fondària apa-
reixia la roca. Finalment es varen realitzar 16 sondeigs de 3x3 m de 
costat i fins a un màxim de 2 m de fondària. En alguns casos, a cau-
sa de les importants troballes efectuades, es va ampliar 1 m la cala.

Figura 1. Zona de la intervenció

Cal fer notar que tots els sondeigs realitzats varen donar fo-
rça material arqueològic. Una de les cales més interessants va 
ser la E-6, on es va documentar un conjunt de 4 àmfores globu-
lars de la mateixa tipologia (Dress. 20) i probablement in situ des 
del seu enfonsament, ja que es trobaren alineades, juntes i a una 
cota similar (figura 2). Així mateix, també es varen recuperar en-
tre les àmfores restes vegetals d’estiba (sarment) de procedència 
al·lòctona. El que no es va poder comprovar fou l’existència sota 
seu de restes corresponents a l’embarcació que les transportà.

La riquesa arqueològica del fons de cala en Busquets és 
molt destacable. A la zona intervinguda es varen poder recuperar 
uns 2.150 elements arqueològics, entre els quals es poden comp-
tar 35 perfils complets, 118 vores, 100 bases, 74 anses, 1.627 in-
formes i 196 d’altres.

Figura 2. Concentració d’àmfores Dress. 20

A part d’un vaixell carregat amb àmfores sud-hispàniques 
Dress. 20, també pareix que per la contrada n’hi hauria d’haver 
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algun altre de més antic dels segles III o II aC. Aquesta argumen-
tació es deu al gran nombre d’exemplars d’àmfores grecoitàli-
ques trobades, amb alguns exemplars força complets. També són 
nombrosos els exemplars d’àmfores PE-15 evolucionades.

Fent una primera aproximació preliminar a tot el conjunt 
del material arqueològic recuperat, crida l’atenció l’enorme des-
proporció de quantitats de peces respecte a les distintes èpoques. 
Així, la majoria del material trobat correspon a l’època protohis-
tòrica i antiga, i és molt minoritari el material de les èpoques me-
dieval (islàmica i cristiana), moderna i contemporània. També cal 
remarcar que no s’ha trobat cap element de fabricació indígena 
de tradició talaiòtica.

Així, el material més antic que s’ha pogut documentar és 
una àmfora de procedència ebusitana PE-13 (làmina 1: ref. 282), 
que dataria de la segona meitat del V aC. De procedència ebusi-
tana també és un NMI de cinc PE-15 evolucionades que dataria 
de cap al final del segle III aC (làmina 1: ref. 70.1 i 232)1. Ja del 
segle II aC hi hauria dues PE-17 (làmina 1: ref. 154).

Altres àmfores que van arribar abans del canvi d’era al fons 
del port de Ciutadella són el gran conjunt de peces grecoitàliques, 
entre les quals es poden comptabilitzar un mínim de 24 individus 
(làmina 1: ref. 18&, 72, 258, 285). Aquestes haurien de datar del 
final del segle III aC o ja del II aC, tot i que pareixen més concre-
tament exemplars que solen datar d’entre el 175 i el 150 aC. Ja 
dels segles II-I aC hi hauria set individus corresponents a les dis-
tintes variants de Dress. 1 itàliques (làm. 1: ref. 165, 173), i una 
Mañá C2C de producció nord-africana (làm. 1: ref. 267).

Alguns exemplars del que pareix ceràmica ibèrica (làmina 
2: ref. 128), una cassola de llavi motllurat de cuina aparentment 
ebusitana (làmina 2: ref. 225), quatre morters de comuna itàlica? 
(làmina 2: ref. 154-2, 194) i tres tapadores de cuina itàlica (làmi-
na 2: ref. 40 i 51, ) també haurien arribat amb anterioritat al se-
gle I dC. 

Respecte a peces de vaixella fina que puguin datar amb se-
guretat d’abans de l’era cristiana, en tenim molts pocs exemplars. 
Aquests corresponen a peces de vernís negre i a un màxim de tres 
individus (làmina 2: ref. 69, 218-6, 267-1). Més de cap al canvi 
d’era o de poc temps després, hi ha 8 peces de terra sigil·lada 
clàssica (làm. 2: ref. 82, 105, 182, 218, 218-8, 228 itàliques i 
ref. 32.1, 123 sud-gàl·liques), nou parets fines (làm. 2: ref. 178.2, 
203) i dues llumetes (làm. 2: ref. 169.1, 189).

1També podrien ser PE-15 una PE 14/15 i una PE-16 dubtosa.

Figura 3. Terra sigil·lada itàlica Conspectus 37.2 (ref. 228).

D’època Imperial serien dos exemplars d’àmfora ebusita-
na PE-25 (làm. 2: 44 i 144), una Dress. 2-4 itàlica (làm. 2: ref. 
22.1), dues Dress. 2-4 laietanes2 (làm. 2: 128), dues Haltern 703 
(làm. 2: 183 i 190), una Beltran 2, cinc Dress. 7/11 (làm. 2: ref. 8, 
227), vint-i-dues Dress. 20 (làm. 2: 180 i 205 i 257-1, 253; làm. 
3: 239), una Dress. 20 petita (làm. 3: ref. 244) i una Dress. 23 
(làm. 3: ref. 6), totes sud-hispàniques. També d’època Imperial 
hi ha cinc individus de Gal·la 4 i un de Gal·la 5 de procedència 
dubtosa (làm. 3: ref. 23, 24, 45), un exemplar de M 254 suposa-
dament tripolità (làm. 3: ref. 18.1) i un NMI de dues àmfores del 
tipus africana I (làm. 3: ref. 12 i 86 i 143-1).

També dels cinc primers segles de la nostra era són diver-
ses produccions de ceràmica de cuina africana entre les quals 
hi ha les següents cassoles: una Lamb. 10A (làm. 4: ref. 103), 
una Ostia III, 267 (làm. 4: ref. 162 i 187-2 i 187-4 i 192 i 218-
4), dues Ostia III, 321 (làm. 4: ref. 156, 258-2), una Hayes 181 
(làm. 4: ref. 178-1), una Hayes 184 (làm. 4: ref. 144-1) i una 
Hayes 199 (làm. 4: ref. 108); dos gerrets de les formes Hayes 
131 o 200 (làm. 4: ref. 167 i 218), i nou tapadores o plats/tapa-
dora (làm. 4: ref. 93, 106, 219, 250), entre les quals es poden 

2De producció laietana també sembla haver-hi una Pascual 1?
3Alguna d’aquestes tal vegada pugui ser una mica anterior.
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identificar una possible Ostia I, 120 (làm. 4: ref. 251) i dues 
Ostia III, 332 (làm. 4: ref. 186, 251).

Les quantitats de materials corresponents al temps de 
l’antiguitat tardana, és a dir del 455 fins al 902 dC, es redueixen 
molt considerablement. D’aquests segles serien una possi-
ble àmfora tardana de la costa catalana, aparentment del tipus 
àmfora regional 1 de Mataró? (làm. 3: ref. 14), una àmfora bèti-
ca que sembla del tipus tardà B? (làm. 3: ref. 252), tres àmfores 
africanes corresponents a les formes Keay 61 (làm. 3: ref. 231), 
Keay 62 (làm. 3: ref. 98.2) i del tipus globular? (làm. 3: ref. 
43), dues LRA1 (làm. 3: ref. 121 i 151) i almenys una LRA3 
(làm. 3: ref. 93, 120) de la Mediterrània oriental. També ho se-
rien una cassola de la Mediterrània occidental de la forma Cb/
Dau/1 = Reynolds 5.2 (làm. 4: ref. 62.1), una Fulford 12 del 
nord d’Àfrica (làm. 4: ref. 218-6) i quatre olles (làm. 4: ref. 217, 
218-6, 242) i dues paelles (làm. 4: ref. 212, 218-6) de la Medi-
terrània oriental.

D’entre els materials de ceràmica comuna que han de da-
tar de l’època antiga en destaquen els productes arribats del nord 
d’Àfrica, com puguin ser els tubs (làm. 4: 17/17C, 224), les ge-
rres, gerretes o gerrets (làm. 4: ref. SN, 62-2, 83, 89, 196, 208 i 
210, 187-1, 218-6, 241 i làm. 5: ref. 249, 221, 146, 148), però 
també n’hi ha de provinents d’altres indrets (làm. 5: ref. 64?, 132, 

187-3, 70-4 i 70-5, 50, 236, 249, 272, 295). D’entre les tapadores 
n’hi ha algunes de clarament associades a les àmfores Dress. 20 
(làm. 5: ref. 154-2, 239-1, 249, 289).

Tal com avançàvem són testimonials les troballes ceràmi-
ques d’època medieval, moderna i contemporània. Per exemple, 
del temps de la dominació islàmica de Menorca (902/3 a 1287), 
només s’han pogut documentar una gerreta amb decoració es-
grafiada (làm. 5, ref. 120), sis informes de ceràmica de cuina, 
una cassola amb vidriat melat (làm. 5, ref. 39), una llumeta (làm. 
5, ref. 56A), una ancolla amb vidriat verd (làm. 5, ref. 132) i un 
fons i tres informes de ceràmica indeterminada. D’aquest mate-
rial crida l’atenció que totes les formes menys la llumeta sem-
blen datar del segle XIII dC. La resta de peces presentades en 
la part baixa de la làmina 5 semblen totes elles d’època moder-
na o contemporània menys la 130, que és un fons d’un plat de 
ceràmica valenciana amb vidriat blanc i decoració en blau que 
data del segle XV, i l’olla 273, que sembla una producció de gri-
sa medieval.

A tall de conclusió molt succinta cal esmentar que tot apun-
ta que els materials registrats a cala en Busquets semblen tenir 
dos tipus de procedències principals, un de provinent de l’ús de 
la zona com a ancoratge i l’altre relacionat com a mínim amb un 
o, més probablement, dos derelictes d’època antiga.
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