
Resum

Al llarg de la primera meitat del I mil·lenni ane les
comunitats talaiòtiques que habitaven Mallorca vare n
p rotagonitzar transformacions sòcio-econòmiques que
d e t e rm i n a ren, a partir de c. 550 cal ANE, la consolidació de
noves relacions socials de producció basades en un accés
d i f e rencial a la riquesa. Aquesta nova realitat, coneguda amb
el nom de període posttalaiòtic, ha estat definida a partir de
m a rcats canvis en la norma arqueològica i cro n o l ò g i c a m e n t
e s t a b l e rta entre c. 550/450 cal ANE i 123 ANE. Aquestes
t r a n s f o rmacions es detecten molt especialment en la
ceràmica de manufactura local, havent estat tradi-
cionalment associades a un suposat procés de decadència
c u l t u r a l o de subdesenvolupament tecnològic. Des d’una
p roposta explicativa del fenomen, creiem que les in-
novacions introduïdes en la manufactura ceràmica a inicis
del posttalaiòtic han de ser enteses en un marc més general
de canvis en el teixit productiu, destinades a assolir un
progressiu increment de la producció social. 

Introducció

La ceràmica, tot i ser la resta material més abundant en
els jaciments arqueològics corresponents a les comunitats
que habitaren Mallorca durant el I mil·lenni ane, ha estat
poques vegades objecte d’estudi des d’una perspectiva
històrica, és a dir, situant-la en l’àmbit de la producció
social. Així, a més de la manca de determinació cronològica
p recisa dels conjunts, l’escassetat d’estudis de carac-
terització dels processos tecnològics implicats en la seva
manufactura fa que, fins dates molt recents, no s’hagi
començat a dibuixar una proposta clara sobre el desen-
volupament de la terrisseria prehistòrica de l’illa i les seves
implicacions socials i econòmiques (Risch, Gómez Gras,
2003, 190-216; Palomar, 2005). No obstant, són destacables
els treballs pioners de caracterització petrogràfica realitzats
per Waldren (1982, 1991) sobre ceràmiques de l’àrea de
Valldemossa corresponents al I i II mil·lenni ane, així com

els estudis experimentals i morfomètrics de Gasull et alii
(1984) sobre la ceràmica talaiòtica de Son Fornés.

Així, s’ha constatat que el model productiu ceràmic
d’època talaiòtica (c. 850-550 cal ANE) era de caràcter
domèstic, assolint certs nivells d’estandarització morfo-
mètrica i tecnològica (Waldren, 1982; 1991; Gassull et alii,
1983; Lull et alii, 2001). El re p e rtori de formes és
relativament reduït i, a nivell tecnològic, apareix ja
plenament normalitzat l’ús de calcita espàtica triturada i
afegida intencionalment com a desgreixant a una matriu
d’argiles il·lítiques. Aquesta tècnica de preparació de pastes
es documenta a l’àrea de Valldemossa (Waldren, 1982) i a la
zona d’Es Pla, concretament als poblats de Son Fornés
(Risch, Gómez Gras, com. pers.) i de Son Ferragut (Risch,
Gómez Gras, 2003). Més enllà de tractar-se d’una solució
tècnica específica de les comunitats mallorquines, a la
veïna illa de Menorca, concretament al forn ceràmic de Sa
Talaia de Torrepetxina (760-530 cal ANE), l’ús de calcita
com a desgreixant també adquireix la seva màxima
n o rmalització, amb una pro p o rció modal del 30-35%
(Waldren, 1991; Badia et alii, e.p.), propera als valors mitjans
de les pastes mallorquines. Pel que fa al modelat de les
peces, aquestes són aixecades per la tècnica de marrells i
m o s t ren uns intensos brunyits que deixen un efecte
d’intens espatulat en la cara externa de les parets.

Les tècniques de cocció, en canvi, no presenten el
mateix grau d’estandardització a nivell regional que les
pastes, podent trobar coccions reductores (Son Fornés),
reductores amb final oxidant típiques de coccions obertes
(Son Ferragut) i totalment oxidants procedents d’una
estructura de forn com la documentada a Sa Talaia. En
qualsevol cas, el baix grau de reacció química dels cristalls
de calcita i l’absència de minerals de neoformació indiquen
un elevat control dels processos de cocció a baixes
temperatures que no superarien els 750ºC.

A partir de c. 450 cal ANE, es constaten marcades
innovacions en el procés de producció ceràmica que
afectaran el producte tant a nivell morfològic com
composicional (Mayoral, 1983; Palomar, 2005). Aquests
canvis han estat caracteritzats a partir de l’estudi de
recipients ceràmics procedents de Son Fornés (Montuïri),
el Puig d’en Pau (Costitx) i la Cova del Drach (Calvià).
L’estudi en curs dels materials ceràmics procedents de
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l’edifici G4 de Son Fornés ens permet avançar que aquestes
t r a n s f o rmacions haurien començat a manifestar-se apro x i -
madament un segle abans (c. 550 cal ANE), durant el que
s’ha anomenat fase de transició del talaiòtic al posttalaiòtic, i
que coincideix amb la construcció de nous poblats i amb la
remodelació d’alguns d’antics, com és el cas de Son Forn é s
(Lull et alii, 2001; Amengual, 2005). A l’espera dels re s u l t a t s
definitius d’aquest estudi, assumirem, doncs, que les
innovacions en la producció ceràmica que a continuació
t r a c t a rem amb més detall fan referència a l’interval cro n o l ò g i c
que abasta des de mitjans del segle V a mitjans del segle III
cal ANE. A partir de c. 250 ANE, els patrons pro d u c t i u s
t o rnen a sofrir marcats canvis que s’expressen en les
dimensions morfomètrica i tecnològica dels recipients i que,
tot i que actualment estan en procés d’estudi, apunten cap a
una estandardització de la producció de la ceràmica a mà.

L’anàlisi morfomètrica, que aquí no detallarem, s’ha
realitzat a partir de 335 individus procedents de Son Forn é s ,
20 del Puig d’en Pau i 2 de la Cova del Drach1 (vegeu Palomar,
2005). D’altra banda, un total de 311 recipients dels 335
p rocedents de Son Fornés (conjunts I2 i II2 de l’habitació
HPT1, II2 de la HPT2, III2 de la HPT3 i II2 de la HPT4) i
una vintena del Puig d’en Pau han estat caracteritzats
p e t rogràficament a partir de l’observació al binocular, i 13 a
p a rtir de l’observació de làmines primes al microscopi. Així
mateix, 9 mostres de Son Fornés han estat sotmeses a difracció
de raigs X (DRX) per tal de completar la caracterització,
especialment pel que fa a la identificació del tipus d’arg i l e s
emprades i de possibles minerals de neoformació,
d e m a rcadors de temperatura de cocció (Palomar, 2005).

Caracterització paleotecnològica 
de la ceràmica posttalaiòtica

Matèries primeres i preparació 
de les pastes ceràmiques

L’anàlisi de difracció de raigs X (DRX) ha permès
determinar la composició mineralògica de les mostres a
p a rtir de la lectura de difractogrames obtinguts sobre
mostra total (DPT)2. El fil·losilicat predominant és la il·lita3,
tot i que, en nivells molt més baixos, pot aparèixer també la
clorita. Les reflexions característiques d’aquests minerals
presenten una base molt ampla i no formen pics ben

definits, denotant el seu caràcter poc cristal·lí com a
conseqüència de la temperatura/temps a què han estat
sotmesos. En cap cas, però, s’hauria traspassat la franja dels
750/800ºC, ja que no s’enregistren noves fases minerals que
haurien pogut derivar, en aquest cas, de la il·lita i de la
calcita, aquesta documentada també en grans proporcions.

L’observació microscòpica i al binocular ens ha permès
constatar que l’elevada representativitat als difractogrames
de calcita es deu, com denota la seva morfologia angular i la
distribució seriada, a la seva incorporació intencional com a
d e s g reixant en la totalitat dels efectius. Les seves
freqüències (figura 1) poden variar del 2 al 50%, amb una
mitjana de 23±10 i un elevat coeficient de variació (c.v.) de
0,42 que no permet confirmar la normalització del volum de
calcita afegit a l’argila. No obstant, l’interval 25-30%
concentra el 40% dels efectius, apuntant així a una
tendència sobresortint que s’apropa als valors estimats per
a la ceràmica d’època talaiòtica (Waldren, 1991).

La presència de quars que es documenta tant a les
làmines primes com a les difractomies (vegeu taules de la
figura 3) l’hem d’atribuir, per les seves baixes freqüències i
la seva morfologia subarrodonida, a causes naturals, així com
les hematites i els fragments de roca carbonàtica. Aquesta
d a rrera procedeix dels blocs de calcita que, en ser triturats,
haurien quedat barrejats amb els ro m b o e d res de calcita.

Fins aquí, cap dels components resulta novedós
respecte a les pastes-tipus d’època talaiòtica. La innovació
esdevé de la incorporació intencional de fibra vegetal com a
desgreixant. Apareix, com la calcita, en proporcions molt
variables, però restringida al 53% dels casos analitzats. Les
seves freqüències varien dins d’un ampli marge entre l’1 i
el 50% (figura 1). La significació de la mitjana resultant,
18%, queda desvirtuada pels elevats índexs de variança
(s=11, c.v.= 0,64). L’interval més popular, però, situat entre
l’1 i el 15% concentra el 50% dels casos. En el procés de
caracterització al binocular hem pogut observar la presència
d’elements vegetals de morfologia allargada corresponents
a fulles i fragments de tiges, d’aquí que parlem de “fibra”.
No hem identificat, en canvi, cap forma arrodonida que
hagués pogut correspondre a altres elements vegetals, com
ara granes. La bona conservació d’algunes restes carbo-
nitzades i d’empremtes deixades després de la seva total
combustió han permès identificar, sobre un total de 35
mostres procedents de Son Fornés, l’ús reiterat de fulles de
sabina (Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus), fulles de Poaceae i
fulles i tiges d’altres herbàcies no identificables4.

Resumint, destaquen dues grans tendències produc-
tives pel que fa a la preparació de les pastes ceràmiques,
sent ambdues igualment representatives en els conjunts de
Son Fornés i del Puig d’en Pau5. Per una banda, la meitat
de les mostres presentaven pastes que hem anomenat

170

1 Agraïm a Biel Pons i Homar la facilitació de dibuixos ceràmics
inèdits del Puig d’en Pau i de la Cova del Drach, així com l’accés
al material per al seu examen al binocular.
2 L’anàlisi, a càrrec de Juan Diego Martín Martín, s’ha realitzat al
S e rvei Central d’Instrumentació Científica de la Universitat
Jaume I (Castelló) en un difractòmetre Siemens D-5000 equipat
amb ànode de coure (Cu, Ka), monocromador de grafit i generador
a 40 kV i 20 mA. Els diagrames s’han registrat entre 2 i 65º 2ı amb
passos de 0,02º 2ı i temps de pas de 1 s. La interpretació qualitativa
s’ha efectuat utilitzant les reflexions característiques de cada fase
mineral amb l’ajuda del programa d´avaluació EVA© de la casa
Socabin i les fitxes J.C.P.D.S. (Joint Committee on Powder Diffraction
Standards).
3 La reflexió més característica de la il·lita és la d’espaiat de d= 10Å.

4 La identificació taxonòmica ha estat realitzada per Hans-Peter
Stika (Universitat de Hohenheim).
5 S’han identificat altres dues modalitats poc representatives (un i
dos casos, respectivament). L’anomenada pasta C es caracteritza
per l’ús exclusiu de desgreixant vegetal i la pasta D refereix a una
escassa presència de xamota juntament amb la calcita i el vegetal.



pastes tipus A, preparades a partir de la inclusió de calcita
prèviament molturada a la matriu argilosa d’il·lites. La
quantitat de calcita afegida és significativament variable,
tot i que apunta com a tendència dominant una freqüència
d’entorn el 25-30%. En les pastes tipus B, presents a l’altre
50% dels recipients, a més d’un volum similar de calcita al
de les pastes A, també s’afegiren quantitats molt variables
de fibra vegetal. A la pregunta de si podia existir una pauta
compensatòria en les pro p o rcions dels dos tipus de
desgreixants en les pastes B, la resposta ha estat negativa,
com indica l’índex r2= 0,024, il·lustrat pel gràfic de
regressió de la figura 2. 

La relació entre el volum total de desgreixant i de matriu
a rgilosa també resulta altament variable en els dos grups de
pastes, tot i que, per norma, el desgreixant no supera el 50%
i, en termes generals, se situa en una relació amb l’arg i l a
d ’ e n t re 1:3 i 1:2. D’altra banda, la preparació dels dos tipus de
pasta tampoc s’explica per causes funcionals dels re c i p i e n t s ,
ja que la relació entre els tipus de pastes i les difere n t s
variables morfomètriques resulta negativa (Palomar, 2005).

El modelat i acabat dels recipients 

Com en època talaiòtica, durant el posttalaiòtic les
peces s’aixecaren mitjançant la tècnica de marrells a part i r
d’una placa circular que conformava la base. La

diferència, però, estriba en una menor inversió de tre b a l l
a l’hora de cosir els marrells entre ells o les nanses i les
bases al cos, així com a l’hora d’afinar les parets. El
resultat són recipients de parets relativament més
g ruixudes que en època talaiòtica, en què resulta fàcil
reconèixer els marrells per les seves precàries unions o bé
p e rquè les càmares d’aire deixades entre marrell i marre l l
han provocat un patró de fractura que genera abundants
fragments en forma de plaques que, sovint, mostren el cor
de la secció totalment oxidat únicament en la superf í c i e
de juntura entre marrells. 

D’altra banda, l’observació al microscopi i al binocular
pot contribuir també al reconeixement de pautes de
manipulació de la pasta a partir de la disposició de les
partícules. Rye (1988, 67-84) va poder establir relacions
significatives entre l’acció d’amasar la pasta per fer marrells
cilíndrics i la disposició de les partícules paral·lela a les
parets. En el nostre cas, aquest efecte és especialment
visible a partir dels fragments de fibra vegetal.

Els intensos i homogenis brunyits sobre la pasta en
estat de pell que generava les característiques superf í c i e s
d’aspecte espatulat en les peces talaiòtiques han estat
substituïts per brunyits menys intensos i irre g u l a rm e n t
distribuïts. Així, el brunyit dóna ara lloc a superf í c i e s
d’aspecte més descuidat i menys regularitzat, deixant
sovint a la vista les unions entre marre l l s .

171

Figura 1. Distribució de freqüències i gràfic d’interquartils de la freqüència relativa de la calcita (a) i de la del vegetal (b). 



L’assecat i la cocció

L’assecat dels recipients abans de la seva cocció és el
moment tècnic de la manufactura ceràmica de major
invisibilitat en termes arqueològics, fet pel qual l’única
inferència indirecta que podem extreure de l’examen de
les peces sobre aquest procés ens l’ofereix el desgreixant, la
porositat i l’acabat de les superfícies. Quant més abundants
són el desgreixant i la porositat, més es facilita el procés
d’evaporació de l’aigua d’absorció (Échallier, 1984, 8) i, en
condicions ambientals òptimes, decreix el temps necessari
per assolir l’estat desitjat. Al contrari, quant més intens és
el tractament de les superfícies de les parets, més lenta serà
l’evaporació. En aquest sentit, la introducció de fibra
vegetal no sembla contribuir a reduir el temps d’assecat, ja
que el propi vegetal conté grans quantitats d’aigua
absorvida. No obstant, i a l’espera de futures contrastacions
d’aquest punt que permetin explicar funcionalment els
avantatges que comporta l’ús de desgreixant vegetal,
possiblement podria haver incidit positivament en el fre
d’evaporacions molt sobtades que haurien pogut col·lapsar
les peces. Per una altra banda, l’eliminació de l’aigua
e s t ru c t u r a l ( É c h a l l i e r, 1984, 8) únicament és possible
mitjançant el sotmetiment de les peces a elevades
t e m p e r a t u res. Per obtenir un panorama complet dels
patrons de cocció és necessari incidir en l’estudi de dues
variables tècniques discernibles de les pròpies trans-
formacions patides per les peces: les atmosferes i les
temperatures/temps de cocció. 

L’observació al binocular de 309 mostres ens diu que
predominen les atmosferes reductores amb final oxidant
que donen lloc a les seccions tipus sàndvitx en un 73% dels
casos. La combinació d’atmosferes, juntament amb el fet
que la transició entre elles és abrupta, apunta cap a coccions
realitzades a foc obert, que podrien haver-se realitzat sobre

les mateixes llars de foc destinades al cuinat d’aliments. Un
22% de les peces presenta coccions totalment oxidants, fet
pel qual no podem descartar que haguessin estat cremades
en alguna estructura tipus forn. El 5% restant presenta
seccions totalment reduïdes i re p resenta situacions
estranyes en el conjunt. A causa de les reduïdes dimensions
dels fragments conservats, no podem descartar que es tracti
d’aquelles parts de recipients que, durant la cocció oberta,
haurien pogut estar en contacte directe amb el combustible
o les cendres, impedint el procés d’oxidació homogènia de
tota la superfície, tal i com hem documentat a partir
d’algunes observacions etnogràfiques (Palomar, Toledo,
2003) i com, de fet, mostren altres exemplars que con-
serven una major superfície.

L’estimació de les temperatures de cocció a partir del
reconeixement dels canvis mineralògics i/o micro -
estructurals dels components de la ceràmica presenta certes
limitacions metodològico-analítiques. Els canvis que
c o n s i d e rem indicadors de temperatura, en realitat són
funció de diferents variables: temps, temperatura i
atmosfera de cocció, freqüència i mida del desgreixant, i
composició mineralògica de l’argila (Tite, 1995; Gosselain,
Livingstone, 1995; Olaetxea, 2000; Maritan, 2004). 

És per aquest motiu que prenem com a punt de
referència l’estudi experimental de Maritan (2004) sobre
les condicions pirotecnològiques requerides en la
p roducció de ceràmica etrusco-padana a la regió del
Vèneto, ja que la composició mineralògica i les condicions
de cocció reproduïdes són molt similars a les de la ceràmica
posttalaiòtica: argiles il·lítiques i clorita amb presència
minoritària de quars i amb calcita afegida i coccions obertes.
Així, podem afirmar que, sota condicions similars, la cocció
dels recipients posttalaiòtics s’hauria produït entre els 500-
700ºC degut a (a) la manca d’indicis de vitrificació, procés
que es dóna entre els 900-1200ºC, (b) l’absència de
minerals de neoformació en els difractogrames, sent la
gehlenita un dels primers a formar-se a partir dels 700-
800ºC, (c) l’absència de vores d’alteració de la calcita
provocades per la seva desintegració a partir dels 650-
890º C, (d) el predomini de calcita amb colors que oscil·len
del blanc al gris, sent a partir dels 650ºC que es produeix el
procés d’enfosquiment del mineral (Risch, Gómez Gras,
2003), i (e) la conservació de restes vegetals carbonitzades
que, a manca de dades experimentals, creiem que no
s’haurien conservat a temperatures elevades.

A mode de conclusió: significat social i econòmic
dels canvis en la manufactura ceràmica a partir de

c. 550/450 cal ANE

El conjunt empíric que ha servit de base per a la
caracterització dels processos de canvi tecnològic en la
producció de ceràmica a partir de c. 450 cal ANE procedeix,
fonamentalment, del jaciment de Son Fornés (Montuïri).
Som conscients dels riscs de generalitzar les conclusions
obtingudes a partir d’aquest estudi a la resta de l’illa. No
obstant, les simil·lituds morfomètriques i tecnològiques
amb altres conjunts de procedències diverses que hem
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Figura 2. Gràfic de freqüències de la calcita i de fibra vegetal a les
pastes B.



tingut l’oportunitat d’observar a bell ull6 o que han estat
descrites per alguns autors, entre d’altres Waldren (1982,
1991) i Pons (1985, 1991), apunten que les transformacions
documentades a Son Fornés a partir de mitjans del segle V
i, possiblement, des de mitjans del VI, tenen un abast
territorial ampli. 

Aquests canvis es poden sintetitzar en: (a) l’aparició de
nous morfotipus i de nous elements morfològics com les
nanses en cinta i els agafadors, les bases diferenciades del
cos, l’aplicació de senzilles decoracions en cinta o tipus
mugró sobre el cos, (b) un increment de la variabilitat
morfomètrica a l’interior del tipus, (c) una major llibertat en
la preparació de les pastes, (d) acabats menys acurats amb
un predomini de brunyits menys intensos, i (e) susbtitució
de les coccions reductores per les coccions reductores amb
final oxidant i, per extensió, de la generalització de les
coccions obertes. En suma, aquestes noves estratègies
tècniques donaren pas a productes que la literatura
arqueològica ha descrit d’aparença tosca i de menor qualitat
que els seus precedents talaiòtics. Suposaven un clar
símptoma de la decadència indígena davant el constrenyi-

ment de l’arribada de gents de l’arc costaner catalano-
francès i de la competència insalvable dels productes
d’importació (Waldren, 1982, 412-415, 470-477), o una
evidència clara de subdesenvolupament tecnològic propi d’una
societat en procés d’aculturació davant la colonització púnica
que, hipotèticament, podria haver posat límits a la
producció indígena per potenciar el consum de productes
importats (Guerrero, 1984; 1985; 1999).

De ser certes aquestes afirmacions, no podria explicar-
se que la producció posttalaiòtica patís uns nivells
d’expansió sense precedents a la prehistòria insular, tal i
com denota el notable increment de la seva presència en el
re g i s t re arqueològic. D’altra banda, la importació de
ceràmica no es generalitzà fins el segle IV i, amb tot,
s e m p re resulta una part minoritària de la ceràmica
consumida durant el posttalaiòtic. Així doncs, és necessària
encara l’explicació tant d’aquest fenomen com de
l’assumpció general que la nova realitat posttalaiòtica es
caracteritzava per una economia de reproducció ampliada,
s o b re la qual es basava el nou model de cre i x e n t s
desigualtats socials. Els canvis observables en el procés de
manufactura ceràmica a inicis del posttalaiòtic reflecteixen
la recerca de l’increment de la productivitat social que
s’hauria traduït, per una banda, en un creixement absolut
del producte ceràmic i, per l’altra, en una major
disponibilitat de força de treball adaptable als requeriments
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6 Es tracta de materials procedents d’excavacions de J. Colominas
dipositats al Museu Arqueològic de Barcelona, i de materials
procedents del Puig d’en Pau, Costitx, dipositats al Museu de
Mallorca.
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d’intensificació d’altres produccions, com l’agricultura o la
metal·lúrgia, i a l’aparició de noves activitats econòmiques,
com és la participació de mercenaris balears en els exèrcits
cartaginesos (Lull et alii, 2001; Palomar, 2005).

En el cas concret de la manufactura ceràmica, aquesta
situació hauria estat possible per dues vies hipotètiques: (a)
mitjançant l’estandardització de la producció (visible tant
en les operacions tècniques de la força de treball com en els
d i f e rents mitjans de producció implicats, inclosos els
espais), o (b) mitjançant una disminució de la inversió de
treball en algun moment del procés de manufactura, que
hauria anat associada a canvis tècnics i d’organització del
treball, així com a un descens en la qualitat del producte
que es podria traduir en una vida útil més curta del
recipient.

La primera hipòtesi queda descartada, ja que no hi ha

un patró productiu normalitzat ni en l’expressió morfo-
mètrica ni en els procesos tècnics de producció. Ara bé,
l’absència d’estandardització en la producció no implica,
necessàriament, absència de divisió del treball. De fet, en
aquest tipus de societats patriarcals (Lull et alii, 2001) es fa
difícil pensar en l’absència d’una divisió sexual del treball
en què molt probablement les dones haurien estat les
responsables de la producció terr i s s a i re (Balfet, 1965;
Arnold, 1985; Rice, 1991; Vitelli, 1993; Wallaert-Pêtre,
1999), a més d’altres produccions d’objectes i de subjectes
i del manteniment d’ambdós (Castro et alii, 1996; 1998;
2001).

En canvi, són varis els punts en què la segona hipòtesi
es confirma. Primerament, destacarem com a factor clau la
introducció del desgreixant vegetal. En un altre lloc hem
explicat àmpliament els avantatges i els inconvenients de
l’ús d’aquest desgreixant tant en l’elaboració dels
recipients com en el del seu ús (Palomar, 2005). Ens
interessa incidir, però, en el fet que, com ha senyalat
Olaetxea (2000), la presència de desgreixant vegetal podria
facilitar coccions més ràpides i homogènies, ja que la seva
introducció suposa, en el fons, la presència de combustible
a la pròpia matriu. Així doncs, la combustió del desgreixant
vegetal podria compensar el ràpid consum del combustible
que es produeix en les coccions obertes, contribuint a
mantenir una elevada temperatura durant un lapse de
temps més llarg. Alhora, el seu ús contribuïria a reduir el
consum de llenya, fet que suposa una important disminució
del treball necessari en la seva recerca, recollida i transport.
Aquest punt havia de ser important en el context de
deforestació a què estava sotmès el paisatge mallorquí fruit
de la roturació de nous camps de conreu i prats (Piqué,
Noguera, 2002; Noguera, Piqué, doc. inèd.).

La reducció del valor treball en la producció de
ceràmica és també evident en el modelat de les peces i en
el tractament de les superfícies. El patró de fractura dels
recipients evidencia com a punt feble la precària unió entre
les diferents parts components, conseqüència de modelats
ràpids que insistien poc en l’acabat de les juntures, deixant
e n t re les parts en connexió càmares d’aire que no
permetien una bona adhesió. En l’acabat de les superfícies
la disminució de temps de treball respecte a les peces
talaiòtiques és evident pels brunyits poc intensos i de
distribució irregular que contrasten amb les superfícies
homogènies de la ceràmica talaiòtica.

La constatació d’una reducció del valor de producció
dels recipients xoca, però, amb un fet que aparentment és
contradictori a la recerca d’un increment de la productivitat
social. Aquelles innovacions en el procés productiu que
comporten una reducció del treball sovint reverteixen en
algunes propietats físiques dels objectes produïts que, com
en el cas que ens ocupa, semblen incidir en una disminució
del seu valor d’ús i en processos d’amortització més breus.
Així per exemple, la menor inversió de temps de treball en
el modelat i el brunyit i la introducció de desgreixant
vegetal van fer les peces menys resistents als cops i a
l’abrasió i, per tant, amb una vida útil més curta.

En quins termes s’ajusta, doncs, el canvi tecnològic
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detectat en la producció ceràmica al nou context marcat per
un suposat incentiu de l’increment de la productivitat
social? En altres paraules, com expliquem que un
increment de producte ceràmic però amb una vida útil més
curta fomenti un increment del rendiment social?

Per contestar aquestes preguntes hem de situar els
recipients ceràmics en el seu paper de mitjans de producció
i no únicament de productes com hem fet fins aquí i aplicar
models procedents de l’economia que s’han exposat
àmpliament en un altre lloc (Palomar, 2005, 184-191)7. Així,
prenent com a exemple la producció d’aliments cuinats en
què els recipients ceràmics són els principals mitjans de
producció, hem comparat dues estratègies teòriques. En
l’estratègia A s’utilitza una olla amb 20 hores de valor
treball i una vida útil de 200 hores (producció de tipus
talaiòtic). En l’estratègia B, en canvi, es recorre a l‘ús de
recipients “menys costosos”, ja que en la manufactura de
cada un d’ells s’haurien invertit 5 hore s - t reball en
detriment del seu valor d’ús (producció tipus posttalaiòtic).
Aquesta seria aproximadament un 75% inferior a la vida útil
dels recipients del model A, és a dir, cada olla B tindria
capacitat per mobilitzar 50 hores de treball en la producció
alimentària, per exemple. Assumim que la quota de
plusvàlua en el model B seria també del 10%, de manera
que tindríem els següents esquemes productius:

Estratègia productiva A:
Valor mitjans de producció (olla): 20
Valor de la força de treball:  200
Plusvàlua: 20  
Valor del producte final: 240

Estratègia productiva B:
Valor mitjans de producció (olla): 5
Valor de la força de treball: 50
Plusvàlua: 5
Valor del producte final: 60 

Seguint l’estratègia B caldrà emprar 4 olles per a assolir
el mateix valor de producció (200) i el mateix producte
(240) que seguint l’estratègia A. Els resultats de la
producció són idèntics i, de fet, la productivitat d’ambdues
estratègies és la mateixa, fet que suposa que, pel mateix
volum de producte obtingut cal una inversió igual de
factors. Hi ha, no obstant, diferències importants que
justifiquen l’adopció de l’estratègia B i que sintetitzem a
continuació:

1.- Les produccions on intervenen olles A, és a dir,
aquelles de major valor de producció, són més vulnerables
ja que una fractura a destemps comporta: (a) la pèrdua de
valor social, especialment si el trencament del recipient es
p rodueix a l’inici de la seva vida útil (prop de 20
hores/treball), i (b) una forta pressió sobre la força de treball
per a la reposició del mitjà perdut (20 hores/treball). 

2.- L’estratègia B s’ajusta millor a les necessitats de la
producció en contexts de restricció de la força de treball, de
la matèria primera o dels mitjans de producció. Així,
imaginem que l’out-put buscat, per exemple de productes
alimentaris, són 150 unitats que impliquen cada una 1 hora
de treball, és a dir, un total de 150 hores. Quan la producció
s’atura, una olla A, amb 20 hores de valor treball i 200 de
vida útil, romandrà amb bona part del seu valor d’ús
infrautilitzat i, per extensió, amb valor social apartat de la
p roducció suposant que l’olla es desi fins a future s
utilitzacions que, en el cas dels recipients destinats a
l’emmagatzematge de gra, podria ser fins la propera collita,
amb els riscos de pèrdua accidental del recipient. En canvi,
en aquest context, la productivitat en l’estratègia B és
major, ja que amb una mateixa inversió de força de treball i
un out-put igual, en la producció de l’olla A s’han invertit
20 hores i en la de 3 olles B només 15. En definitiva,
l’estratègia B suposa un increment de la productivitat quan
operen restriccions en la disponibilitat d’altres factors productius
que limiten el volum d’out-put final.

3.- En contexts de reproducció ampliada com el proposat
per a les comunitats posttalaiòtiques de Mallorca, si totes
dues estratègies mantenen la mateixa inversió de plusvàlua en
cada nou cicle productiu, la de tipus B facilita un major
creixement de la producció, com es desprèn de la taula i el
gràfic de la figura 4. Aquest fet s’explica per una menor
duració dels cicles productius i, per tant, per una reinversió
de la plusvàlua i una concreció de la dinàmica d’ampliació
de la inversió més freqüents que en l’estratègia A, i que
acaba manifestant-se en un major creixement exponencial
de la producció. D’altra banda, quan els cicles productius són
més curts, la inversió de força de treball i de mitjans de producció
en cada nou cicle és menor que en el cas de l’estratègia A, apartant
d’aquesta manera menys treball social en un moment concret de la
p roducció social, que es pot compro m e t re en altre s
produccions o amb el qual simplement no es compta per
restriccions de la força de treball. Aquest cas podria haver-
se donat com a conseqüència del reclutament de part de la
població masculina adulta com a mercenaris en els exèrcits
cartaginesos i, més tard, romans. 

Fins aquí, esperem haver demostrat, a partir de l’anàlisi
de la ceràmica, com els canvis documentats en aquesta
p roducció concreta, lluny d’obeir a suposats ritmes de
decadència cultural o a restriccions imposades per agents
colonitzadors, són una manifestació més dels canvis
p roductius en termes generals. Aquests s’haurien donat en
un context d’incentivació de l’increment del volum del
p roducte social on, d’altra banda, la força de treball i d’altre s
factors de la producció, com el combustible, podrien haver
estat factors crítics.

Nota: El treball aquí presentat s’emmarca en les
investigacions del Grup de Recerca d’Arqueoecologia Social
M e d i t e rrània (C.I.R.I.T.-2001SGR000156) coordinat per
Vicente Lull. Volem agrair especialment el suport de Roberto Risch
i dels companys i companyes del Departament de Geologia de la
UAB, en David Gómez Gras, Gael Andreu, Marta Badia i Juan
Martín, i de Hans-Peter Stika, de la Universitat de Hohenheim,
pel seu ajut en la caracterització de les pastes ceràmiques.

7 Aquests models han estat recentment aplicats amb èxit a
l’explicació dels canvis socials durant el mesolític euro p e u
(Gassiot, 2000), tot seguint les propostes de Marx (1986).
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