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Entre els objectes recollits es troben destrals senceres i altres trencades, dch pedra negrosa, més
o menys polida, de ferma generalment amigdaloide, uns quants percutors i un tros de sílex, reco-

llits en diferents punts de la plana de Guissona . Del sepulcre de 1'Auritori, de principis de l'Edat

del Bronze . els objectes del qual es troben en
aquesta col lerció s'en ha parlat ja . Dels flocs no-

menats Virava del Polit, Vinya del Crispí de la
\forana, cle Florejacs, terme de Cistcró i les Pletes
on sembla que es troben restes de poblats ibèrics
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*if Fig. 158 . — Ibiça. Secció de la necròpolis

del Puig des Molins

nombrosos objectes, entre els quals hi ha pondus, fragments de tegiiles, fragments de ferro,
molins de mà i, sobre tot, ceràmica ibèrica pintada, fragments de ferra siL,illra/n i diferents varie-

tats de ceràmica comís . A l'estació de la \Ialesa, en la part
baixa de la costa de la muntanya, es troben restes de parets
i ceràmica ibèrica pintada, campaniana i ferra sigilla/n ; barre-
jats amb òssos d ' animals
i cendres, sortiren els se-
güents vasos, fets a torn,

dc fanc rosat molt fi (figu-
ra 157): un vas amb clos
nanses, amb restes de ver-
nís negre brillant, de 40 oral.

d'alt, 31 de diàmetre mà-
xim i 12 de diàmetre de
la boca i tres plats fondos.
de les següents dimensions:
6 cm . d'alt per 13 de dià-

metre de la boca, 5'5 x 1 5
i 4'5 X 15 . 5 ; són d'importa-
ció liel•lcnística.

També han trobat, als

voltants del poble, sepul-
cres excavats en la roca,
probablement d'època cris-
tiana.

Fig . 159 . — Ibiça . Necròpolis del

Puig des Molins . Terra cuita
Fig. 16o . — Ibiça . Necròpolis del

Puig des Molins. Terra cuita

Exposició d'objectes procedents d'Ibiça

pel mes de juny del passat anv 1914 tingué lloc, al Palau de Belles Arts, una exposició d'ob-

jectes, recollits per D . J . Costa . procedents de varis llocs de la illa d'Ibiça . La major part sen' ob-

tinguts per excavacions, fetes per cll mateix a la necròpolis del Puig eles Molins, excavada també

per D. Antoni Vives ; els altres són del dipòsit de la Illa Plana i del nomenat Temple (les Cuycram .
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l . ig . 162 . — Ihiça . Necròpolis del Puig des Molins.

Terra cuita

Fig . 161 . — Ihiça . Necròpolis del Puig des Molins . Terra cuita

qui es imp)ssiblu fur altra cosa qm> tuna rus-

senv'a sunruria dels nnés notablus du (lits ubjuctes.
~ense intentar cal) publicació en regla . Es troba
una informació sobre lus necrùpolis cartagines( s

Fig . 163 . — Ibie,a . Necròpolis del Puig des Molins.

Vas hel•lenístic

(1' I biça a la bastant copiosa bibliografía 1) que ja
uNisteix sobre 1'arqucología de la illa, i s'espera
la publirtci(í (le les excavacions del prof . Vives.

quu, segurament, aclarirà moltes qüestions interessarts Prescindirem duts objectes de la llla Plana

Fig. 164 .

	

Ihiça . Necròpolis del Puig des \Ioliie

Terra cuita

(I) A finís d'altres publicacions sués secundaries . vegi ' s : J . IZoui .íti i Calvet . Los )toutbres e la inthortattria de lus islas
l'ithratsas, Barcelona, I .'Avenç . i9 i6; Carlos Roman : Antigücdadrs ebusila ;tas, Barcelona . el .a Académica», 1913 ; t: . iahrs-
tedt : Geschichte der Aartltager (liI vol . del llibre d' Otto Meltzer, Berlín, 1913), ps . 130 i seg .
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i de la Cova des Cuverain, niés coneguts per les publicacions ( i ) . Cal aquí rugraciar vivament ei
Sr . Costa per haver-nos facilitat dades i fotografíes de la seva col•lccci6 i permés lui detingut oxo-

nien d'aquesta.

LA NECRÓPOLIS DEL PUIG DES MOLINS

La necròpolis ocupa gran part del vessant d ' un tun'), proper a la ni )(Terna ciutat, començant
ja al cim i estenent-se per la falda del dit turc) (fig . 158) . Els sepulcres, segons los dades faci]itadcs

pel Sr . Costa, són de varis
tipus, predominant el de la

Coya subterrania, ami) una

rampa d'entrada conducnt a
ui) pou que s'obre a la su-
perficie i que moltes vega(lcs
és vertical . Dintre la cova es

trobaven els morts en sarcò-
fags de pedra que en conte-
níen altres (le fusta . Pro')
dels sarcófags es solíen trobar

grans àmfores de provisions,
a sobre les figuretes de terra
cuita. tan típiques d'aquesta

necròpolis, i distribuïts de (li-
versa manera ; altres objectes,
com llanties. que apareixíen
a voltes sobre de plats . amfo-

retes de vidre (la majoria es
trüben al Cau Ferrat, de Sit-

	

Fig . 166 . — Ibiça . Necri>p>lis ( 1 ( . 1

ges); navajes, de la forma tí-

pica cartaginesa, nus d ' ayes-

truç . pintats, etc. Els cadàvers hayíen estat dipositats
(1s sarcòfags, generalment, amb joies.

Els espais entre sepulcre i sepulcre havíeu estat aproli-

tats per a altres enterraments, de tipa semblant als des-
crits, o per a dipositar grans àmfores . d ' inuiner~ició, dintre
lus quals hi hayía les ofrenes.

"Tenim poques dades de lo trobat en cada sepulcre;
moltes vegades . es troharen ja molt regirats per corcadors

de tresors que sembla que ja en l'época aràbiga escorcolla-
ren la necròpolis, obrint forats de tomba a tomba . ;Això
fa que surtin barrejats els objectes propis dels enterraments

amb altres posteriors, com, per exemple, ceràmica i llantics
moresques.

Sembla que'ls objectes (l ' aire més antic dominen a la
part alta de la necròpolis ; per exemple : gemmes arcaiques

i figuretes de terra cuita gregues . En canvi, els sepulcres
del pla semblen ésser més moderns . i hi apareix la ceràmica
hel . lenística, en més gran quantitat . ()ui sab si la necròpolis
començà a utilitzar-se pel cim . I .o cert és que enterrà
]larg temps i per les troballes (latables, com figuretes (le

terra cuita grega. gemmes arcaiques, fragments grocs, del
temps de les figures roges, ceràmica hol'lcnística de totes

menes i fins monedes i ceràmica romana . sembla versemblant creure que la utilitzaci(') durà eles
del segle V a . de J .-C. fins als primers temps de l'imperi rumià.

Fig. i65. -- Ibiça . Necròpolis del
Puig des Molins . Terra cuita

(I) Especialment, Román : Antigüedades ebusitanas .
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