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MUSEU ARQUEOLÒGIC D’EIVISSA
I FORMENTERA

Si voleu rebre al vostre domicili la sèrie
TREBALLS DEL MUSEU ARQUEOLÒGIC D’EIVISSA I FORMENTERA,
SUBSCRIVIU-VOS-HI. Us remetrem tots els títols
apareguts que encara no tengueu i els que es vagin
publicant, contra reemborsament, amb un descompte del 20%, més les despeses de tramesa.
E-mail: maef.maef@gmail.com
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TREBALLS DEL
MUSEU ARQUEOLÒGIC
D’EIVISSA I FORMENTERA

Si vol rebre en el seu domicili la sèrie TREBALLS DEL
MUSEU ARQUEOLÒGIC D'EIVISSA I FORMENTERA,
INSCRIGUI’S. Li remetrem tots els títols apareguts que encara
no estiguin en el seu poder i els que es vagin publicant, contra
reemborsament, amb un descompte del 20%, més les despeses
d'enviament.
E-mail: maef.maef@gmail.com

--------------------------------------

Núm. 1

ESGOTAT

EUROS
IVA INCL.

Les terrisseries eivissenques, a més de la producció habitual de
models de ceràmica púnica, entre finals del segle V i finals del
IV aC. fabricaren una vaixella de taula que s'inspirarà en algunes formes de la ceràmica àtica, generalment en pasta de color
gris, coberta d’engalba i en ocasions, amb decoració impresa
de rosetes en el seu fons intern. En aquest treball es recullen
únicament les formes obertes (plats, pàteres i bols), plantejant
la problemàtica d'aquesta producció ceràmica.

En / Don _______________________________________________________________________________
Adreça / Domicilio ________________________________________________________________________
Ciutat / Ciudad _____________________________________________ Codi / Código Postal ____________
Tel. ________________________________

CERÁMICAS DE IMITACIÓN
ÁTICAS DEL MUSEO
ARQUEOLÓGICO DE IBIZA.
Per Jorge H. Fernández i José O. Granados.
Eivissa, 1979. 49 pàg. i I làm.

Data / Fecha: ___________________
Signatura / Firma,

Núm. 2

Desitja rebre les publicacions següents: / Desea recibir las publicaciones siguientes:

Estudi i classificació d'un conjunt de 48 lluernes de ceràmica i
una de bronze trobades en diferents llocs de l'illa d'Eivissa i
dipositades al Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. D'elles 6 corresponen al període republicà (nos 1-6), 27 al segle I
(nos 7-31 i 48-49), 4 són de finals del I i 1ª meitat del II (nos
32-35), 5 de la 2a meitat del segle II i 1ª meitat del III (nos 3640), 3 de finals del segle III-IV (ens 41-43) i 4 dels segles IV-V
(ens 44-47).

Vull ser subscriptor de la sèrie
Deseo hacerme suscriptor de la serie
“TREBALLS DEL M.A.E.F.”

ESGOTAT

TÍTOL / TÍTULO:

LUCERNAS ROMANAS DEL
MUSEO ARQUEOLÓGICO
DE IBIZA.
Per Jorge H. Fernández i Esperanza Manera.
Eivissa, 1979. 22 pàg. i IX làm.

Núm. 74

ASPECTOS DE LA VIDA Y DE LA
MUERTE EN LAS SOCIEDADES
FENICIO-PÚNICAS
XXIX JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 2014).
Per AAVV. Eivissa, 2016. 244 pàg.

Núm. 3

BIBLIOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA
DE LAS ISLAS PITIUSAS
Per Jorge H. Fernández. Eivissa, 1980. 72 pàg.

2,10 €

30,00€
Ponències presentades en la XXIX jornades
d'arqueologia feniciopúnica celebrades a Eivissa el
2014: José Ángel Zamora López: Fills i pares, caçadors i guerrers, reis i herois. Masculinitats en les
construccions culturals Fenici-Púnica (a través de la
tradició literària ugarítica); Ana Delgado Hervás:
Dones, grups domèstics i pràctiques quotidianes en
les comunitats fenícies i púniques occidentals; M.ª
Creu Martín Ruiz: Malaltia i medicina a la societat Fenici-Púnica;
Benjamí Costa Ribas: Ideologia de la mort i concepcions del més
enllà en els Societats Fenici púniques.

Recull bibliogràfic de temes arqueològics relacionats amb les illes
Pitiüses (Eivissa i Formentera) dividit en dos apartats: el primer
"Bibliografia general" recull un total de 112 obres que d'alguna
manera es refereixen a les Pitiüses; el segon, "Bibliografia especialitzada", com el seu títol indica, agrupa un total de 214 obres o
articles que tracten exclusivament d'Eivissa i Formentera. A cada
cita bibliogràfica li segueix un breu comentari orientatiu del contingut de l'obra.

Núm. 4

EL HIPOGEO DE CAN PERE
CATALÀ DES PORT (SANT VICENT
DE SA CALA).
Per Jorge H. Fernández. Eivissa, 1980.
34 pàg. i VIII làm.

2,10 €
Núm. 75

COM SI EL LLAMP DE SOL FOS EL
ROSTRE DE MUĞĀHID…

Jornades d’estudi en commemoració del mil·lenari de la
integració de les illes a la taifa de Dénia. (EIVISSA, 19-23
octubre de 2015)
Per Benjamí Costa i Josep A. Gisbert.
Eivissa, 2016. 151 pàg.

Estudi d'un interessant conjunt de materials trobats a l'interior
d'un hipogeu descobert casualment el 1956 a la finca de Can Pere
Català des Port, a Sant Vicent de sa Cala, al NO de l'illa d'Eivissa.
Aquest enterrament correspon a l'època púnica clàssica i pel seu
context es data entre finals del segle V i inicis del IV aC.

18,00€
Revisant el passat mil anys després. Guillem Roselló
Bordoy.
El poder més a prop. DĀNIYYA I YĀBISA (segle
XI). Antoni Ferrer Abàrzuza.
La mar de Dènia i d Eivissa als segles XI i XII. Singladures de comerç, de devocions i de saviesa. Josep A.
Gisbert Santoja.
Ceràmiques de les terrisseries de madinat danyina i de la mediterrània a Eivissa durant els segles XI i XII. Josep Vicent Lerma, Josep
A. gisbert, Josep Marqués.

Núm. 76

ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA.
ARQUEOASTRONOMÍA DEL MUNDO
FENICIO-PÚNICO.
XXX JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 2015).
Per AAVV. Eivissa, 2017. 200 pàg.

30,00€
Ponències presentades en les XXX
Jornades
d'arqueologia feniciopúnica celebrades a Eivissa el
2017. Juan Antonio Belmonte i A. César GonzálezGarcía: ¿Qué fue antes... y después de la colonización
fenicia? Astronomía y cultura en el Mediterráneo
antiguo a través de los hitos del proyecto Orientatiu ad
sidera; José Luis Escacena Carrasco: Gloria in excelsisi...
Trasfondo religioso de la cosmovisión fenicia; César Esteban: Lugares de culto y astronomía en Iberia y el Norte de África durante la
Protohistoria; Mauro Peppino Zedda: Orientación de los templos
fenicios y púnicos en Cerdeña; A. César González García, Lourdes
Costa Ferrer, Mauro Peppino Zedda y Juan Antonio Belmonte: La
orientación de los santuarios de Ibiza y los hipogeos púnicos del
Mediterráneo occidental; A.César García: Apéndice. Nociones de
astronomia de posición para arqueoastronomia.

Núm. 5

IBIZA Y LA CIRCULACIÓN DE
ÁNFORAS FENICIAS Y PÚNICAS
EN EL MEDITERRÁNEO
OCCIDENTAL.
Per Juan Ramón. Eivissa, 1981.
49 pàg., 6 fig. i III làm.

ESGOTAT
Estudi de les àmfores fenícies i púniques importades a Eivissa i
la seva circulació a la Mediterrània Occidental, incloent el seu
inventari i establint tipologia, cronologia i procedència d'aquests
productes. Així mateix, analitza el paper jugat per Eivissa com a
centre receptor i distribuïdor d'aquestes àmfores, des del segle
VII aC. fins al canvi d'era.

Núm. 71

SOL ERAT INCIPIENS PER
ITERNSCENDERE CAELI...
900è ANIVERSARI DE L’ATAC
PISANO-CATALÀ A YĀBISA I FAR
MANTIRA. Per AAVV. Eivissa, 2014. 128 pàg.

Núm. 6

UN HIPOGEO INTACTO EN LA
NECRÓPOLIS DEL PUIG DES
MOLINS. EIVISSA.
Per Jorge H. Fernández. Eivissa, 1981.
34 pàg. X làm. i un plànol de la necròpolis.

ESGOTAT

15,00 €

Estudi de l'aixovar trobat a l’hipogeu 14 de la campanya d'excavacions de 1922 al Puig des Molins, pertanyent a l'època púnica
clàssica. La càmera que es trobava intacta, contenia dos enterraments dipositats en sengles sarcòfags de marès i un interessant
conjunt de materials que per la presència de material àtic, és
possible datar de forma precisa a finals del segle V aC.

Publicació de les Jornades d’estudi commemoratives del 900è
aniversari de l’atac Pisano-Català a Yābisa i Faramantira. Benjamí Costa: Introdució : nou segles fa... de l’atac Pisano-Català
a les Illes Pitiüses. Antoni Ferrer Abárzuza: Yābisa, Faramantira (S. VII-1235) aportació a un estat de la qüestió. Jaume Juan
Castelló: El poema de bello Maioricano i la croada PisanoCatalana de 1114. Guillermo Roselló Bordoy: La cruzada Pisano-Catalana y sus consecuencias.

Núm. 7

ESCARABEOS DEL MUSEO
ARQUEOLÓGICO DE IBIZA.
Per Jorge H. Fernández i Josep Padró.
Madrid, 1982. 249 pàg. amb fig. i làm.

Núm. 72
6,00 €

Estudi dels 90 escarabeus que es conserven al Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, agrupant-los pel seu lloc de procedència i oferint, quan el posseeixen, el context arqueològic en
què van ser trobats, proporcionant així una datació més exacta
per a aquest tipus de material, no sempre ben establerta. S'inclou
també l’escarabeu donat a Francisco Franco pel seu descobridor
amb la finalitat de que no romangui desconegut per al món de la
investigació

IN AMICITIA

MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS EN HOMENATGE
A JORDI H. FERNÁNDEZ. Per AAVV. Eivissa,
2014. 652 pàg.
50,00€
Miscel·lània de 47 articles d’arqueologia, història, museografia i
patrimoni, recollits per retre homenatge a Jordi H. Fernández,
director del MAEF, amb motiu de la seva jubilació.

Núm. 73

NUEVOS ESTUDIOS SOBRE
ESCARABEOS HALLADOS EN IBIZA
Per Francisca Velázquez, María J. López
Grande, Ana Mezquida, Jordi H. Fernández.
Eivissa, 2015. 216 pàg.

30,00€
Núm. 8

EL SANTUARIO DE ES CUIERAM.
Per Mª. Eugenia Aubet Semmler. Eivissa, 1982. 55 pàg.
i XXX làm.

ESGOTAT
Estudi del santuari d'Esculleram, amb la història del seu descobriment, treballs realitzats i del material arqueològic descobert:
figures acampanades, deesses entronitzades, figures planes, peveters, tipus diversos de terracotes, ceràmica, objectes de metall,
ivori, betilos i ares. Es fa referència al culte als déus cartaginesos
i de forma especial a la divinitat principal del santuari, la deessa
Tanit.

Estudi de nous escarabeus apareguts en excavacions recents,
així com alguns de col·leccions privades. S'inclou l'anàlisi fisico
-químic d'alguns exemplars.

Núm. 69

AMULETOS DE ICONOGRAFÍA
EGIPCIA PROCEDENTES DE IBIZA
Per María J. López-Grande, Francisca Velázquez,
Jordi H. Fernández i Ana Mezquida. Eivissa, 2014
726 pàg.

Núm. 9

URNA DE OREJETAS CON
INCINERACIÓN INFANTIL
DEL PUIG DES MOLINS.
Per Carlos Gómez Bellard. Eivissa, 1983.
26 pàg. i làm.
2,10 €

60,00 €

Anàlisi, catalogació i estudi dels 704 amulets d'iconografia
egípcia procedents d'Eivissa, trobats en un context funerari
fenici-púnic i actualment dipositats en diferents museus i
col·leccions particulars d'àmbit nacional: Museu Arqueològic
d'Eivissa i Formentera, Museu Arqueològic Nacional de Madrid, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Museu del Cau Ferrat de Sitges, Museu de Menorca, Museu d'Arts Decoratives
de Barcelona, Museu de Prehistòria de València i col·leccions
de la Societat Arqueològica Lul·liana, Fundació Cosme Bauçà,
Mallorca, així com altres col·leccions privades.

Estudi d'una petita urna d'orelletes d'època púnica contenint
una incineració infantil i un aixovar compost per un amulet
representant un gat, un altre en forma de fal·lus, un gra d'un
collaret de pasta vítria, dues arracades de plata i dues petxines
marines. El treball es complementa amb un assaig sobre la
incineració en el món púnic i amb l'estudi del Dr. Francisco
Gómez Bellard, en apèndix a part, dels elements ossis.

Núm. 10

GUÍA DEL PUIG DES MOLINS.
Per Jorge H. Fernández. Madrid, 1983. 242 pàg.
ESGOTAT

Núm. 70

ARQUITECTURA URBANA Y
ESPACIO DOMESTICO EN LAS
SOCIEDADES FENICIO-PÚNICAS.
XXVIII JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 2004).
Per AAVV. Eivissa, 2013. 228 pàg.
28,00 €

Publicació de les ponències presentades a la XXVIII Jornades
d'Arqueologia fènic-Púnica celebrades a Eivissa el 2013: Fernando Prats Martínez: L'espai domèstic en l'àrea de Cartago.
Arquitectura i societat davant la conquesta Romana. David
Muntaner Vico: Arquitectura Fenici-Púnica a Sicília i Sardenya
(SS. VIII-III A.C.). José Luis López Castro: L'espai domèstic
en l'arquitectura Fenícia occidental del sud-est de la península
Ibèrica. Joan Blánquez Pérez: Arqueologia urbana. Espais
domèstics del món Fenici i Púnic al sud-est de la península
Ibèrica. Joan Ramón Torres; Arquitectura urbana i espais domèstic a la ciutat Púnica d'Eivissa.

Guia de les instal·lacions i contingut del Museu Monogràfic
del Puig des Molins, precedit d'una introducció històrica d'Eivissa i Formentera. La necròpolis del Puig des Molins amb els
seus tipus d'enterrament, la història de la investigació del jaciment i recorregut de les seves instal·lacions. L'obra es completa amb un glossari explicatiu i un capítol bibliogràfic dedicat a l'arqueologia
ebusitana.

Núm. 11

LA COLONIZACIÓN
PÚNICO-EBUSITANA DE
MALLORCA. ESTADO DE LA
CUESTIÓN.
Per Víctor M. Guerrero Ayuso. Eivissa, 1984.
39 pàg., 24 fig. i VIII làm.
4,50 €

Panorama general de la presència colonial d'Eivissa a l'illa de
Mallorca i la seva influència sobre els indígenes a través dels
establiments comercials o factories que inicien la seva activitat
al segle V aC. i que la prolongàren fins a la conquesta romana
al 123 aC.

Núm. 67

Núm. 12

SOBRE ARQUEOLOGÍA
EBUSITANA.
Per José Mª. Mañá de Angulo.
Eivissa, 1984. 174 pàg.

ESGOTAT
Recull de la major part de l'obra dispersa de D. José Mª Mañá
de Angulo en un llibre homenatge, amb motiu del XX aniversari de la seva mort, contenint els articles següents: Museu
Arqueològic d'Eivissa (Balears), 1945; Presència cartaginesa a
les costes d'Eivissa, 1947; Les figures acampanades de la cova
d'Esculleram (Eivissa), 1947; Ous d'estruç cartaginesos amb
decoració pintada o gravada, 1948; Excavacions arqueològiques al Puig des Molins (Eivissa). Campanya de 1946, 1948;
Epigrafia Ibèrica a Eivissa, 1948; El Museu Arqueològic d'Eivissa. Breu sinopsi, 1949-1950; Activitats arqueològiques a
Eivissa i Formentera (1950-1951), 1951; Sobre tipologia d'àmfores púniques, 1951; Puig des Molins (Eivissa), 1953; Dues
làpides àrabs de Formentera, 1953; Excavacions arqueològiques de 1950, 1953; L'Illa Plana, 1955; Illa Plana (Eivissa) publicat juntament amb Míriam Astruc-, 1956; Notes arqueològiques sobre Formentera, 1956; Trajectòria històricarqueològica de l'antiga Eivissa, 1961; La Capella de Santa
Agnès, I. i II. 30 / IX i 1 / X, 1961; El Museu de les Pitiüses.
Els estudis arqueològics al voltant de Eivissa, 1962; Informe
sobre l'excavació arqueològica de la Badia de Sant Antoni
Abat d'Eivissa -publicat amb B. Vilar-Sancho-, 1964; Informe
sobre la segona fase de l'excavació arqueològica realitzada en
aigües de la Badia de Sant Antoni Abat, d'Eivissa -publicat
amb A. Vilar-Sancho-, 1965; El Museu Arqueològic d'Eivissa,
1964.

SAL, PESCA Y SALAZONES
FENICIOS EN OCCIDENTE
XXVI JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 2011)
Per AAVV. Valencia 2012. 216 pàg.
30,00 €

Publicació de la ponències presentades a la XXVI Jornades
d'Arqueologia fènic-Púnica celebrades a Eivissa el 2011: Julio
Martínez Maganto: La producció fenici púnica de sal en el
context de la Mediterrània occidental des d'una perspectiva
diacrònica; Ángel Muñoz Vicente: Arts i aparells de pesca
fenici-púnics a la Mediterrània Occidental: l'exemple del cercle
de l'estret; Enrique García Vargas i Eduardo Ferrer Albelda:
Més enllà del banquet: el consum de les salaons ibèriques a
Grècia (segles V i IV a. C.); Arturo Morales Múñiz i Eufrasia
Roselló Izquierdo: Espècies pescades, espècies ingerides: el
consum de peix i mol·luscs marins a les societats fenicipúniques; Darío Bernal Casasola i Antonio Monclova Bohórquez: Balenes, orques, dofins ... a una pesca oblidada entre
època fenici-púnica i l'antiguitat tardana.

Núm. 68

LA MONEDA Y SU PAPEL EN LAS
SOCIEDADES FENICIO-PÚNICAS
XXVII JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 2012)
Per AAVV. Valencia 2013. 224 pàg.
28,00 €

Núm. 13

ESCULTURA ROMANA DE IBIZA.
Per Alberto Balil. Eivissa, 1985. 19 pàg. i VIII làm.
2,10 €

Estudi de l'estatuària romana descoberta fins a la data a Eivissa, consistent en 7 exemplars: una estàtua amb cuirassa, una
femenina, un togat, una petita estàtua representant un nen
amb un vas a l'espatlla, un cap petit d'un Hermes dionisíac, un
bust femení que conserva el cap i el coll i un altre bust femení
que correspon a part del tors. Totes es conserven a Eivissa a
excepció de la del nen amb magerra a l'espatlla, dipositat al
Museu de Belles Arts de València.

Publicació de la ponències presentades en la XXVII Jornades
d'Arqueologia fènic-Púnica celebrades a Eivissa el 2012: Marta Campo: D'on venien i on anaven les monedes fenicipúniques. Producció, funció i difusió de les emissions; Mª Paz
García Bellido: Els sistemes ponderals en el món púnic d'Iberia i Eivissa; Benjamí Costa: Moneda i conflicte bèl·lic: Les
Emissions cartaginesos de les guerres de Sicília (410-305
A.C.); Bartolomé Mora Serrano: Iconografia monetal fenici
púnica com a reflex de cultes cívics mites i identitats compartides; Alicia Arévalo González: La moneda en els ritus púnics,
una primera aproximació.

Núm. 64

INSTITUCIONES, DEMOS Y
EJÉRCITO EN CARTAGO.
XXIII JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 2008)
Per AAVV. Valencia 2009. 180 pàg.

Núm. 14

NOTAS PARA UN ESTUDIO DE LA
IBIZA MUSULMANA.
Per Guillermo Rosselló Bordoy.
Eivissa, 1985. 69 pàg.

25,00 €
Ponències presentades a les XXIII Jornades d'arqueologia
fenicio-púnica celebrades a Eivissa el 2008: Pere Barceló:
Observacions sobre la constitució i les institucions de Cartago;
Luis Alberto Ruiz Cabrero: Societat, jerarquia i classes socials
de Cartago; Juan José Ferrer Maestro: traginers i productors.
Una visió sobre l'economia de Cartago. Ana Mª Jiménez Flors:
Institucions religioses. Les relacions entre donem i divinitats
de Cartago i les ciutats fenici-púniques occidentals. Fernando
Quesada Sanz: Entorn de les institucions militars cartagineses.

Núm. 65

ASPECTOS SUNTUARIOS DEL
MUNDO FENICIO-PÚNICO EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA
XXIV JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 2009)
Per AAVV. Valencia 2010. 136 pàg.
15,00 €

Ponències de les XXIV Jornades d'arqueologia fenicio-púnica
celebrades a Eivissa el 2009: Teresa Carreras Rossell:
Ungüents i perfums en el món fenici i púnic antic; Helène li
Meaux: Els marfils peninsulars del principi del 1r mil·lenni
a.C: estat de les qüestions "; Javier Jiménez Àvila: La broncística fenícia a l'extrem occidental de la Mediterrània; Enrique
García Vargas: El velló porpra: teixits i tints com a objectes de
luxe a la colonització feniciopúnica; M. Luisa de la Bandera
Romero: La joieria fenici-púnica: una valoració tècnica i social.

ESGOTAT
Panorama general del període àrab d'Eivissa i Formentera,
recollint les fonts històriques, l'economia i la història. En dos
apèndixs es recopilen les troballes numismàtiques i epigràfiques, trobades a les dues illes fins a la data de publicació del
treball.

Núm. 15

BIBLIOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA
DE LAS ISLA PITIUSAS (II).
Per Jorge H. Fernández.
Eivissa, 1986. 42 pàg.

ESGOTAT
Segon recull bibliogràfic de les publicacions arqueològiques
relacionades amb les illes Pitiüses (Eivissa i Formentera) entre
1980-1985, seguint els mateixos criteris que el núm 3 dels
"Treballs del Museu". En l'apartat de "Bibliografia general" es
recullen 29 treballs (núm 113-141) i que d'alguna manera es
refereixen a les Pitiüses, mentre que en el de "Bibliografia
especialitzada", es reuneixen 90 obres o articles (núm 215304 ) que tracten exclusivament d'Eivissa i Formentera. A
cada cita bibliogràfica li segueix un breu comentari orientatiu
del contingut de l'obra.

Núm. 16

AMULETOS DE TIPO EGIPCIO DEL
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE
IBIZA.
Per Jordi H. Fernández i Josep Padró. Eivissa, 1986.
109 pàg., 7 fig. i XVII làm.

ESGOTAT

Núm. 66

YOSERIM: LA PRODUCCIÓN
ALFARERA FENICIO-PÚNICA EN
OCCIDENTE
XXV JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 2010)
Per AAVV. Valencia 2011. 264 pàg.
30,00 €

Ponències de les XXV Jornades d'Arqueologia fènic-Púnica
celebrades a Eivissa el 2010: Ana Delgado Hervás: La producció de ceràmica fenícia a l'Extrem Occident: forns de terrisseria, tallers i indústries domèstiques en els enclavaments colonials de l'Andalusia Mediterrània (segles VIII- VI a..C.); Antonio M. Sáez Romero: Terrissa en l'Extrem Occident Fenici.
De l'renéixer tardoarcaico a les transformacions hel·lenístiques
"; Ana María Niveau de Villedary i Mariñas: La producció
terrissera extrem-occidental entre els ss.III i I a..C .. Balanç
historiogràfic i estat de la qüestió; Joan Ramon Torres: El
sector terrissaire de la ciutat púnica d'Eivissa; David Asensio i
Vilaró: La presencia de Ceràmiques púniques ebusitanes al
nord-est peninsular (segles V-III aC.): impacti Econòmic i
Social de les relacions comercials entre l'Eivissa púnica i a els
ibers del nord.

Estudi, vista general, anàlisi i paral·lels dels 254 amulets de
tipus egipci que es conserven al Museu Arqueològic d'Eivissa
i Formentera, procedents dels diversos jaciments de l'illa,
agrupant-los tipològicament i proporcionant, quan els
posseeixen, el seu context arqueològic, el que permet precisar
la cronologia de molts dels tipus estudiats.

Núm. 17

LAS PINTURAS RUPESTRES DE SA
COVA DE SES FONTANELLES.
SANT ANTONI DE PORT MANY.
(IBIZA).
Per Antonio Beltrán, Benjamín Costa i
Jordi H. Fernández. Eivissa, 1987. 26 pàg.,
12 fig. y IX làm.

ESGOTAT
Estudi des de perspectives actuals de l'únic testimoni d'art
rupestre conegut a les Pitiüses, descobert per H. Breuil el 1917
i publicat el 1920. Amb la descripció de l'abric es presenta la
seva planimetria, els calcs de les restes conservades i un dossier
fotogràfic en què es constata el greu deteriorament que han
patit en les últimes dècades les pintures. El seu estudi exclou la
seva adscripció amb la pintura esquemàtica de l'Edat del Bronze, per la qual cosa res no s'oposa al fet que poguessin pertànyer a l'època púnica, en la qual altres testimonis de pintura
parietal en coves o abrics costaners estan documentats en llocs
com la Grotta Regina (Sicília)

Núm. 61

AQUITECTURA DEFENSIVA
FENICIO-PUNICO.
XXII JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 2007)
Per AAVV. Valencia 2008
190 pàg. amb fig. i làm.
25,00 €

Publicació de la ponències presentades en la XXII Jornades
d'Arqueologia fènic-Púnica celebrades a Eivissa el 2007: Helena Pastor Borgoñón: Arquitectura defensiva a Fenícia oriental
i al nord d'Israel / Palestina; Fernando Prats Martínez: L'arquitectura defensiva a Cartago i la seva àrea d'influència; Enrique Díes Cusí: Les fortificacions púniques de Sardenya i Sicília: dues respostes diferents a dues situacions diferents .; David Muntaner: Els sistemes defensius d'origen Fenici-Púnic
del sud-est peninsular (segles VIII-III aC.): Noves interpretacions .; Joan Blánquez Pérez: Arquitectura defensiva del sudoest de la Península Ibèrica.

Núm. 18

EL SANTUARIO DE LA ILLA PLANA
(IBIZA):
UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS.
Per Esther Hachuel i Vicente Marí. Eivissa, 1988.
92 pàg., 12 fig. y XXII làm.
5,00 €

Estudi de conjunt del jaciment de l'Illa Plana, establint la dinàmica de funcionament del santuari en base als materials votius
trobats. Es descriuen les excavacions realitzades i s'estudien els
materials diferenciant-los en dues sèries, les figures a motlle
trobades als voltants del pou que correspondrien a la primera
etapa d'utilització del santuari, entre mitjans del segle VII i
mitjan VI aC, i les figures a torn procedents de l'interior de
l'bothros que pertanyerien a la segona etapa del santuari, amb
una cronologia de mitjan el segle VI aC a finals del segle V aC.
Pel que fa a la possible divinitat tutelar, els autors assenyalen
que
tot i que s'ha estudiat la possibilitat d'un culte a Bes i a Adonis,
resulta difícil la seva adscripció, pel que resulta millor referir-se
a un culte de caràcter fertilístico. L'obra finalitza amb l'inventari i descripció de totes les peces conegudes del jaciment, dipositades als museus Arqueològic d'Eivissa i Formentera, Arqueològic de Barcelona, Cau Ferrat de Sitges i Museu de Lluc a
Mallorca, que són reunits per primera vegada en un estudi de
conjunt.

Núm. 62

AMULETOS PÚNICOS DE HUESO
HALLADOS EN IBIZA.
Por Jordi H. Fernández, Mª José López Grande,
Ana Mezquida i Francisca Velázquez. Valencia ,
2009. 296 pàg. amb làm.
30,00 €

Estudi monogràfic dels amulets púnics d'os trobats a l'illa
d'Eivissa i conservats en diversos museus espanyols i
col·leccions privades. Un conjunt format per 450 peces divisibles en 16 tipus, més 1 indeterminat. El treball inclou també
diversos capítols on es defineix el terme amulet, s'analitzen les
diferents fonts existents per a l'estudi d'aquests materials, i la
seva possible significat més d'analitzar els diferents contextos
d'on procedeixen aquestes peces.

Núm. 63

EL DEPÓSITO RURAL PÚNICO DE
CAN VICENT D’EN JAUME.
Por José Pérez Ballester y Carlos Gómez Bellard.
Valencia , 2009. 176 pàg.

25,00 €
Estudi dels materials recuperats del dipòsit rural púnic de Can
Vicent d'en Jaume, que va ser descobert de forma casual l'any
1982 durant les obres realitzades en l'ampliació de la carretera
de Sta. Eulàlia cap a Sant Carles.

Núm. 58

ECONOMÍA Y FINANZAS EN EL
MUNDO FENICIO-PÚNICO DE
OCCIDENTE.
XX JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 2005)
Per AAVV. Eivissa 2006
130 pàg. amb fig. i làm.
15,00 €

Publicació de les ponències presentades a les XX Jornades
d'Arqueologia Fenici-Púnica celebrades a Eivissa el 2005: Mirella Romero Recio: Economia de la colonització fenícia: empresa estatal vs. Empresa privada; José Luis López Castro: Les
ciutats fenícies occidentals: producció i comerç entre els segles
VI-III a. C .; Alicia Perea Caveda: Espais econòmics i relacions de poder. Consideracions sobre els models d'intercanvi
premonetales al sud-oest peninsular .; Joan Ramon Torres:
Comerç i presència cartaginesa a l'extrem occident i atlàntic
abans de les guerres púniques .; Juan José Ferrer Maestro:
L'aprofitament financer dels Bárquidas a Hispània.

Núm. 59

MAGIA Y SUPRESTICIÓN EN EL
MUNDO FENI-CIO-PÚNICO.
XXI JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 2006)
Per AAVV. Eivissa 2007
198 pàg. Amb fig. i làm.
25,00 €

Publicació de la ponències presentades a la XXI Jornades
d'Arqueologia fènic-Púnica celebrades a Eivissa el 2006: Carme Alfaro Giner: Els entalles màgiques sobre pedres semiprecioses en el món antic: la seva tècnica de fabricació i el seu
significat; María José López Grande: Els amulets i la seva funció màgic-religiosa en l'antic Egipte; Francisca Velázquez Brieva: els amulets púnics i la seva funció màgic-religiosa .; Ana Mª
Vázquez Hoys: l'ull de l'enveja: la màgia dels comptes i penjolls fènic-púnics de vidre .; Ana Mª Jiménez Flors: escarabeus
en el món fènic-púnic. Màgia i religiositat.

Núm. 60

EL DIOS BES. DE EGIPTO A IBIZA.
Per Francisca Velázquez Brieva. Eivissa, 2007.
260 pàg. con fig. làm.
34,00 €

Estudi històric del déu Bes, el seu origen i aparició a Egipte,
analitzant la seva presència i iconografia a través de les troballes al Pròxim Orient, la Mediterrània Central i la Península
Ibèrica, amb especial incidència en les representacions d'aquesta divinitat trobades a l'illa de Eivissa, estudiant els diferents suports en què apareix i analitzant la seva iconografia i
paral·lels.

Núm. 19

EL SEPULCRO MEGALÍTICO DE CA
NA COSTA (FORMENTERA).
Parte I.
Per Jordi H. Fernández, Luis Plantalamor i Celia
Topp.
Parte II.
Per Francisco Gómez i José M. Reverte.
Eivissa, 1988. 76 pàg., 18 fig. i X làm.

ESGOTAT
Part I: Estudi del conjunt en el qual es publiquen de forma
unitària els resultats de les campanyes d'excavacions realitzades entre 1975 i 1977 en el sepulcre megalític de Ca na Costa,
a l'illa de Formentera. Es descriu la complexa estructura del
monument composta per un corredor d'accés amb llosa perforada, càmera circular, plataforma exterior i mur de contenció amb lloses radials. S'estudien els materials trobats a les
excavacions, i s'estableixen els escassos paral·lelismes existents amb altres monuments megalítics tant de les Balears i la
Península com del sud de França. El resultat d'aquests treballs
i les dades proporcionades pel Carboni 14, permeten enquadrar cronològicament aquest jaciment, en proporcionar una
datació de 1600 + 80 B.C. Part II: L'anàlisi antropològica de
les restes òssies trobades en el monument megalític, a més de
determinar les patologies dels diferents individus inhumats
com ara l'artritis, abrasió dentària a causa de la dieta, etc., permet determinar la presència de vuit persones enterrades (sis
homes i dues femelles), entre els quals destaca l'alta talla d'un
dels homes que superaria els 190 cms.

Núm. 20

EPIGRAFÍA ROMANA DE EBUSUS.
Per Jaime Juan Castelló. Eivissa, 1988.
118 pàg., 2 fig. i XVII làm.
5,00 €

Estudi de conjunt de totes les inscripcions romanes trobades
a Ebusus, que inclou també aquelles altres que, havent estat
trobades en altres llocs, tenen alguna relació amb nostra illa.
L'obra s'inicia amb un capítol introductori sobre els noms que
reben Eivissa i Formentera en època romana, proposant
noves interpretacions en relació al seu origen i significat en la
nomenclatura d'èpoques anteriors. A continuació es realitza
l'estudi de les inscripcions, de cadascuna de les quals es detalla
la corresponent transcripció, traducció, variants de lectura,
particularitats gràfiques, suport, estat de conservació, comentari i bibliografia. El catàleg està dividit en Inscripcions conservades (núms.1-24), Inscripcions perdudes (núms. 25-35) i
inscripcions falses, alienes i dubtoses (núms. 36-45). L'estudi
es complementa amb les corresponents figures de les motllures i làmines fotogràfiques de totes les inscripcions conservades.

Núm. 21

EL VIDRIO ROMANO EN EL MUSEO
DEL PUIG DES MOLINS.
Per Cristina Miguélez Ramos. Eivissa, 1989.
78 pàg., 41 fig. i VIII làm.

Nº 55

6,25 €
Estudi dels recipients de vidre procedents dels enterraments
romans de la necròpolis del Puig des Molins i conservats al
museu monogràfic del jaciment. S'analitzen els recipients quatre
apartats: ungüentaris -que constitueixen la major part del material i són classificats en XIII grups-, ungüentaris deformats per
la calor, fragments i urnes. De cada peça es proporciona la seva
descripció, dimensions, procedència, nombre d'inventari i classificació. El treball es complementa amb el dibuix de tots els
exemplars estudiats i una selecció fotogràfica en color de les
peces significatives de cada grup.

UNA APROXIMACIÓN A LA
CIRCULACIÓN MONETARIA DE EBUSUS
EN ÉPOCA ROMANA.
Per Santiago Padrino Fernández. Eivissa 2005.
188 pàg. i làm.
31,20 €

Detallat estudi de la circulació monetària a Eivissa i Formentera durant l'època romana a partir de les monedes conservades en els fons del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.
Nº 56

GUERRA Y EJÉRCITO EN EL MUNDO
FENICIO-PUNICO.
XIX JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 2004)
Per AAVV. Eivissa 2005. 194 pàg. con fig. i làm.
22,80 €

Publicació de les ponències presentades a les XIX Jornades
d'Arqueologia Fenici-Púnica celebrades a Eivissa el 2004:
Jaume Alvar Ezquerra: Poliorcètica i guerra naval en el món
fenici; Rafael Rebolo Gómez: L'armada cartaginesa; Jaime
Gómez de Cas Zuriaga: L'exèrcit cartaginès a la primera guerra púnica; Fernando Quesada Sanz: De guerrers a soldats.
L'exèrcit d'Aníbal com un exèrcit cartaginès atípic; Adolfo J.
Domínguez Monedero: Els mercenaris baleàrics.

Núm. 57

LAS NAVAJAS DE AFEITAR
PÚNICAS DE IBIZA.
Per Beatriz Miguel Azcárraga. Eivissa, 2006.
311 pàg. i làm.

Núm. 22

EL VERTEDERO DE LA AVDA.
ESPAÑA Nº 3 Y EL SIGLO III D.C. EN
EBUSUS.
Per Ricardo González Villaescusa. Eivissa, 1990.
112 pàg., 38 fig. i III làm.

ESGOTAT
Estudi de la vaixella culinària i de taula apareguda en un abocador del segle III d.C., superposats a les restes d'una antiga terrisseria púnica situada al casc urbà de la ciutat d'Eivissa. En el
conjunt es poden diferenciar bàsicament dos tipus de produccions: les procedents d'Àfrica proconsularis (Zeugitana i Bizacena) i les formes sorgides en els tallers locals. L'anàlisi comparada de la funcionalitat i la metrologia de les dues, permet a l'autor arribar a conclusions de caràcter econòmic i cultural de gran
interès per al coneixement de Ebusus en època romana.

Núm. 23

LAS ÁNFORAS PÚNICAS DE IBIZA.
Per J. Ramon. Eivissa, 1991. 199 pàg., 56 fig. i
XXXI làm.

ESGOTAT
Revisió de l'estudi del mateix autor sobre les àmfores
Punicoebusitana, publicat deu anys abans. En la seva tipologia,
precedida per la sigla PE, s'afegeixen dos tipus nous: el PE-10,
versió insular de les R1 i el PE-41, versió també local dels envasos de salaó Dressel 7/11. L'estudi a altres nivells maneja una
quantitat molt més important de materials que el seu antecessor
La producció amfòrica Punicoebusitana, que també es reflecteix
en l'increment dels punts de dispersió d'àmfores d'Eivissa. Introdueix també altres novetats, com l'anàlisi de les capacitats
dels recipients i el plantejament de la seva possible patró mitològic. Finalment es revisa el tema dels continguts de la classe
PE-1, proposant-se un envasat fonamentalment binari.

36,00 €
Estudi monogràfic de navalles d'afaitar púniques de bronze
aparegudes en Necròpolis d'Eivissa, principalment en li Puig
des Molins, i conservades en diversos museus espanyols, encara que la col·lecció més important es troba al Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. 189 navalles conservades fins a
la data són catalogades i incloses en un dels 8 tipus que proposa l'autora, realitzant així mateix un estudi iconogràfic dels
escassos motius decoratius que presentes aquestes navalles
eivissenques. L'estudi conclou amb un apèndix on s'exposen
els resultats de l'anàlisi d'espectrometria de les navalles conservades al Museu Arqueològic Nacional per tal de conèixer la
seva composició metàl·lica.

Núm. 52

MISCELÁNEAS DE ARQUEOLOGÍA
EBUSITANA (II). El puig des Molins
(Eivissa): un siglo de investigaciones.
Per Benjamí Costa i Jordi H. Fernández, Eivissa,
2003. 330 pàg. amb fig. i làm.
33,20 €

Volum editat en commemoració del centenari de la fundació
de la Societat Arqueològica Ebusitana i de l'inici de les excavacions arqueològiques al Puig des Molins, el 1903. Aquesta
segona miscel·lània reuneix sis articles recents, en els quals es
plasmen els avatars que ha patit el jaciment al llarg d'un segle,
l'estat actual dels nostres coneixements sobre la necròpolis,
així com les tendències actuals de la recerca, tant sobre el propi jaciment com sobre diversos aspectes dels ritus funeraris i
creences sobre la mort i el més enllà, a través de l'estudi d'alguns materials.

Núm. 53

CAN CORDA. Un asentamiento rural
púnico-romano en el suroeste de Ibiza.
Per Rosa Mª Puig Moragón, Enrique Díes Cusí i
Calos Gómez Bellard, Eivissa, 2004 175 pàg.
34,30 €

Estudi d'un establiment rural de finals d'època púnica i inicis
de la romana, situat al sud-oest de l'illa d'Eivissa, a partir dels
resultats de les excavacions realitzades en aquest jaciment entre 1986 i 1988. L'estudi consta d'una anàlisi de les estructures
documentades, dels materials arqueològics recuperats i en les
conclusions s'ofereix una proposta de reconstrucció de
l'edifici.

Núm. 24

I-IV JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA. (IBIZA, 1986-89).
Per AAVV. , 1991.
259 pàg. amb fig. i làm.

15,60 €
Publicació de les ponències presentades a les primeres quatre
Jornades d'Arqueologia Fenici-Púnica celebrades a Eivissa
entre 1986 i 1989. I JORNADES (1986): F. Molina Fajardo:
Almuñécar Fenici-Púnica; C. Gómez Bellard: Eivissa en època arcaica: Estat actual de la investigació; B. Costa Ribas: Les
excavacions arqueològiques al solar nº 38 de la Via Romana
(Can Partit); E. Hachuel i V. Marí: El santuari púnic de l'Illa
Plana; J. Padró: Divinitats egípcies a Eivissa. II JORNADES
(1987): R. Cabirol Sánchez: Cadis fenícia; D. Ruíz Mata: Els
fenicis a la badia de Cadis, segons el Castell de Donya Blanca;
M.E. Aubet Semmler: L'assentament fenici del Turó del Villar
(Guadalorce, Màlaga); A. González Prats: La presència fenícia
en el Llevant peninsular i la seva influència en les comunitats
indígenes; J. Sanmartí: El comerç fenici i púnic a Catalunya.
III JORNADES (1988): M. Molist Montañá: Orígens de l'urbanisme al Pròxim Orient; M.D. Herrera González: L'urbanisme fenici al Pròxim Orient en el 1r mil·lenni; H. Schubart:
Investigacions geològiques i arqueològiques sobre la relació
costanera entre els assentaments fenicis a l'Andalusia Mediterrània; J. Fernández Jurado: Influència fenícia en l'arquitectura
tartèssia; J. Ramon: El jaciment fenici de sa Caleta. IV JORNADES (1989): I. Negueruela: La necròpolis fenícia
"Laurita" d'Almuñecar; D. Ruíz Mata: El Túmul 1 de la necròpolis de Els Cims; L. Perdigones Moreno: La necròpolis
feniciopúnica de Cadis (segles VI al IV a.C.); M. Almagro
Gorbea: La necròpolis de Medellín; M.L. Ramos Sáinz: El
ritual funerari a les necròpolis fenícies de la Península Ibèrica

Núm. 25

LA CAÍDA DE TIRO Y EL AUGE DE
CARTAGO.
V JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA FENICIOPÚNICA. (IBIZA, 1990).
Per AAVV. Eivissa, 1991.
86 pàg. amb fig. i làm.
5,00 €

Publicació de les ponències presentades en les V Jornades
d'Arqueologia Fenici-Púnica celebrades a Eivissa el 1990: J.
Alvar: La caiguda de Tir i les seves repercussions a la Mediterrània; J. Ramon: Cartago, la seva fundació i el seu caràcter
inicial; C. Gómez Bellard: L'expansió cartaginesa a Sicília i
Sardenya; F. López Pardo: El Periple de Hannon i l'expansió
cartaginesa a l'Àfrica Occidental; J.L. López Castro: Cartago i
la Península Ibèrica: ¿Imperialisme o hegemonia ?.

Núm. 54

COLONIALISMO E INTERACCIÓN
CULTU RAL: El impacto fenicio
púnico en las sociedades autóctonas de
occidente.
XVIII JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 2003)
Per AAVV. Eivissa 2004
208 pàg. amb fig. i làm.
34,30 €

Publicació de les ponències presentades a les XVIII Jornades
d'Arqueologia Fenici-Púnica celebrades a Eivissa el 2003: José
Luis Escacena Carrasco: Tartessos (Des) orientat; Feliciana
Sala Sellés: La influència del Món fenici i Púnic a les societats
autòctones del sud-est peninsular; Arturo Oliver Foix: Fenicis
i Púnics a Castelló i València: contactes i influències; Joan
Santacana i Mestre i M. Carme Belarte Franco: Cabdills, Estats
i vaig veure a la Cruïlla de la Protohistòria Ibèrica; Víctor M.
Guerrero Ayuso: Colons i Indígenes a les Balears preromanes.

Núm. 26

MARCAS DE TERRA SIGILLATA DEL
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE IBIZA.
Per Jordi H. Fernández, José O. Granados
i Ricardo González Villaescusa. Eivissa, 1992.
95 pàg., XXII làm. i fig.

ESGOTAT
Estudi de les 169 marques de terrisser sobre gots de terra sigillata conservats al Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.
En el treball s'assenyala la procedència de cadascuna d'elles,
establint els percentatges de cada jaciment, per tot seguit analitzar individualment els conjunts de marques de terra sigillata
itàlica, sudgálica i hispànica. S'inclouen taules amb els facsímils
de cada marca, així com quadres amb el nom del terrissaire, la
marca, la referència bibliogràfica, la forma de la ceràmica, el
nombre d'inventari i la cronologia. Igualment es realitza l'anàlisi i periodització de les rutes comercials que passaven per Eivissa en època alt-imperial. en un
Apèndix es recull la descripció i característiques de cada marca
de terrisser, amb les dimensions, procedència, taller i cronologia. Completen aquest treball les figures de cadascun dels
exemplars ceràmics que porten marca i la fotografia individualitzada de cadascuna d'elles en 22 làmines.

Núm. 50

LA COLONIZACIÓN FENICIA EN
OCCIDENTE. Estado de la
investigación en los inicios del siglo
XXI.
XVI JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 2001)
Per AAVV. Eivissa 2002
148 pàg. amb fig. i làm.
22,80 €

Publicació de les ponències presentades a les XVI
Jornades d'Arqueologia
Fenici-Púnica celebrades
a Eivissa el 2001: Maria
Eugenia Aubet Semmler:
Els Fenicis a Occident:
balanç i estat de la qüestió; Fernando López Pardo: Els fenicis a la costa
atlàntica africana: balanç i
projectes; Mariano Torres
Ortiz: Els fenicis al sudoest de la Península Ibèrica; M. Carrilero Millán, P.
Aguayo d'Hoyos, O. Garrido Vílchez i B. Padial Robles: Autòctons i fenicis a l'Andalusia Mediterrània; Alfredo González Prats: Els fenicis a la façana oriental hispana.

Núm. 51

Núm. 27

PRODUCCIONES ARTESANALES
FENICIO-PÚNICAS.
VI JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA FENICIOPUNICA. (EIVISSA, 1991).
Per AAVV. Eivissa, 1992.
87 pàg. con fig. i làm.

ESGOTAT
Publicació de les ponències presentades a les VI Jornades d'Arqueologia Fenici-Púnica celebrades a Eivissa el 1991: M.P. Sant
Nicolau Pedraz: coroplastia fenici-púnica; M. Barthelemy: El
vidre fenici-púnic a la Península Ibèrica i Balears; R. Olmos:
Broncística fenícia i orientalitzant al sud Peninsular i a Eivissa;
J. Padró: La glíptica fenici púnica i els escarabeus d'Eivissa; A.
Perea: El taller d'orfebreria de Cadis i les seves relacions amb
altres centres colonials i indígenes.

CONTACTOS EN EL EXTREMO
DE LA OIKO-UMÉNE. Los griegos
en Occidente y sus relaciones con los
fenicios.
XVII JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 2002)
Per AAVV. Eivissa 2003
148 pàg. amb fig. i làm.
22,80 €

Publicació de les ponències presentades a les XVII
Jornades d'Arqueologia
Fenici-Púnica celebrades a
Eivissa el 2002: Diumenge
Plácido Suárez: Els viatges
fenicis i els mites grecs
sobre el llunyà Occident;
Adolfo J. Domínguez
Monedero: Fenicis i Grecs
a Occident: models d'assentament i interacció;
Paloma Cabrera Bonet:
Ceràmiques gregues i comerç fenici a la Mediterrània Occidental; Marta Santos Retolaza: Fenicis i
Grecs a l'extrem N.E. peninsular durant l'època arcaica i els
orígens de l'enclavament foceu de emporion; Carmen Sánchez
Fernández: Els Grecs a Espanya en els segles V i IV aC. Eivissa i el seu paper en la distribució dels materials grecs d'Occident.

Núm. 47

DE LA MAR Y DE LA TIERRA.
Producciones y productos fenicio-púnicos
XV JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA FENICIO
PÚNICA (EIVISSA 2000).
Per AAVV. Eivissa 2001.
160 pàg. amb fig. i làm.
21,80 €

Publicació de les ponències presentades a les XV Jornades d'Arqueologia Fenici-Púnica celebrades a Eivissa el 2000: Enrique García Vargas: Pesca, sal i salaons en les ciutats fenici-púniques del sud
d'Iberia; Pilar Fernández Uriel: La porpra, més que un tint; Pedro
Sáez Fernández: Algunes consideracions sobre l'agricultura cartaginesa; José A. Riquelme Cantal: Ramaderia Fenici-Púnica: assaig
crític de síntesi; Almudena Orejas Saco del Valle i Ignacio Montero
Ruiz: Colonitzacions, mineria i metal·lúrgia preromanes en el llevant i sud peninsulars.

Núm. 48

LA FORMA EB. 64/65 DE LA CERÁMICA
PÚNICO-EBUSITANA.
Per Ana Mezquida Orti. Eivissa 2001.
250 pàg. amb Fig. i làm.
31,25 €

Aquest treball recull part de la Memòria de Llicenciatura de l'autora
Sra. Ana Mezquida Orti, que fa una anàlisi de les formes ceràmiques Eb. 64/65 de la tipologia Punicoebusitana que van elaborar
Miguel Tarradell i Matilde Font. Es recullen un total de 155 peces
no només del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera ja que
també s'inclouen exemplars del Museu Arqueològic Nacional, del
Museu de Mallorca i del Museu del Santuari de Lluc a Mallorca.
Com a novetat el llibre té un apèndix amb una anàlisi de florescència de raigs X, d'algunes de les gerres.

Núm. 49

LA CERÀMICA DE YABISA. Catàleg i
Estudi del fons del Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera.
Per Helena Kirchner. Eivissa, 2002.
484 pàg. amb fig. i làm.
50,90 €

En aquest treball, l'autora, la Dra. Helena Kirchner, fa un catàleg
de les ceràmiques islàmiques dels fons del MAEF. L'obra recull un
conjunt de 504 peces que procedeixen d'excavacions del puig des
Molins, la Cova de Santa Agnès i altres assentaments rurals d'Eivissa i Formentera, a més de donacions de particulars. Els objectius
eren, segons l'autora, a més de fer un catàleg, identifica les produccions locals i distingeix les importacions, els llocs d'origen d'aquestes, així com proposar una tipologia, establir cronologies de les
diferents formes definides i finalment intentar determinar de quina
manera el procés de migració i colonització pagesa de l'illa d'Eivissa condicionava les característiques de les primeres produccions
locals

Núm. 28-29

EXCAVACIONES EN LA
NECRÓPOLIS DEL PUIG DES
MOLINS (EIVISSA). LAS
CAMPAÑAS DE D. CARLOS
ROMÁN FERRER: 1921-1929.
Per Jordi H. Fernández, Eivissa, 1992.
Tomo I: 364 pàg.
Tomo II: 362 pàg. i 5 tables.
Tomo III: 212 fig. i CLXXXIV làm.
62,50 €

Estudi de les excavacions efectuades a la necròpolis del Puig
des Molins entre 1921 i 1929, en què ha estat possible identificar un total de 1208 objectes, entre ceràmiques, metalls,
vidres, amulets, escarabeus, joies, etc., que abasten d'inicis
del segle V aC fins a època islàmica, si bé la seva major part
se centra entre l'últim quart del segle V i el canvi d'Era. L'estudi d'aquestes excavacions ha permès determinar en quina
sepultura s'havia localitzat la majoria dels objectes estudiats,
podent així reconstruir els contextos funeraris dels enterraments, i així establir les diferents fases d'utilització de les
sepultures, entre les quals predomina el sistema de hipogeu.
Igualment l'anàlisi de les ceràmiques ha permès establir la
seva datació en períodes d'aproximadament cinquanta anys i
saber quines van ser les principals formes de la ceràmica
ebusitana utilitzades en els aixovars funeraris de cada fase.
D'aquesta manera ha estat possible determinar quines hipogeus corresponen a cada període i les successives reutilitzacions de les sepultures. L'anàlisi dels sistemes d'enterrament i
els aixovars funeraris, contrastats amb les dades proporcionades per les modernes excavacions, permeten plantejar una
periodització de les diferents fases d'utilització de la necròpolis del Puig des Molins entre el 625 aC. i l'època islàmica.

Núm. 30

BIBLIOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA
DE LAS ISLAS PITIUSAS (III).
Per Benjamí Costa i Jordi H. Fernández.
Eivissa, 1993. 114 pàg.

ESGOTAT
Tercera recopilació bibliogràfica dels articles i obres arqueològiques relacionades amb les illes Pitiüses (Eivissa i Formentera) entre 1986-1992, seguint els mateixos criteris que
els nº 3 i 15 dels "Treballs del Museu". En l'apartat de
"Bibliografia específica" -terme que s'ha considerat més
exacte que el de especialitzada-, es reuneixen un total de 83
obres o articles (núm 305-387) que tracten exclusivament
d'Eivissa i Formentera. A més del breu comentari orientatiu
que segueix a cada cita bibliogràfica, per facilitar la consulta
s'han inclòs els índexs corresponents als dos apartats orientatius del contingut de

Núm. 31

NUMISMÁTIC-PÚNICA. ESTADO
DE LA INVESTIGACIÓN.A
HISPANO
VII JORANADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 1992).
Per AAVV. Eivissa, 1993.
168 pàg. amb fig. i làm.

Núm. 44

LA SEGUNDA GUERRA PÚNICA EN
IBERIA.
XIII JORNADAS DE ARQUEOLOGIA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 1998)
Per AAVV. Eivissa, 2000.
127 pàg. amb fig. i làm.

18,75 €

12,00 €

Publicació de les ponències presentades a les VII Jornades d'Arqueologia Fenici-Púnica celebrades a
Eivissa el 1992: T. Marot: Introducció a la numismàtica antiga: L'exemple de la moneda en el món
púnic; C. Alfaro Asins: La seca de
Gadir i les encunyacions HispanoCartagineses; B. Mora Serrano: Les
seques de Malacca, Sexs, Abdera i
les encunyacions púniques a la Ulterior Baetica; M.P. García-Bellido:
Les seques libifenícies; M. Camp: Les monedes d'Ebusus.

Publicació de les ponències presentades a les XIII Jornades
d'Arqueologia Fenici-Púnica celebrades a Eivissa el 1998:
Miguel Martín Camí: Cartagena durant època bárquida: precedents i estat de la qüestió; Consuelo Mata Parreño: La Segona
Guerra Púnica i la seva incidència en els pobles indígenes de
la costa mediterrània peninsular; José Luis López Castro: Les
ciutats fenícies occidentals durant la Segona Guerra RomàCartaginesa; Benjamí Costa: 'YBSM (Eivissa) en la Segona
Guerra Púnica; Carmen Alfaro Asins: Economia i circulació
monetària a la Segona Guerra Púnica.

Núm. 32

EL POZO PÚNICO DEL "HORT
D'EN XIM" (EIVISSA).
Per J. Ramon. Eivissa, 1994.
83 pàg. con fig. làm.

9,00€

Estudi dels materials trobats en un
pou, que va haver de pertànyer a un
assentament rural púnic situat als
voltants de la ciutat d'Eivissa. Els
materials presenten una àmplia
varietat tant tipològica com de procedència, si bé l'origen ebusità de
les ceràmiques és majoritari i permeten situar la cronologia del jaciment entre el 2n i 3r terç del segle
III aC. És important remarcar que
entre la fauna s'ha apreciat l'existència de gos, porc, bou, ovella, potser
cabra i èquid. La ictofauna es troba representada tan sols per
una vèrtebra de tonyina.

Núm. 33

CARTAGO, GADIR, EBUSUS Y LA
INFLUENCIA PÚNICA EN LOS
TERRITORIOS HISPANOS.
VIII JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, (1993). Per AAVV.
Eivissa, 1994. 163 pàg. amb fig. i làm.

ESGOTAT
Publicació de les ponències presentades a les VIII Jornades d'Arqueologia Fenici-Púnica celebrades a Eivissa el 1993: C.G. Wagner: L'auge de Cartago (S.VI-IV) i
la seva manifestació a la Península
Ibèrica; O. Arteaga: La Lliga Púnica Gaditana. Aproximació a una
visió històrica occidental, per contrastar amb el desenvolupament
de l'hegemonia cartaginesa, en el
món mediterrani; M. Bendala: La
influència cartaginès a l'interior
d'Andalusia; B. Costa: Ebesos, colònia dels cartaginesos.
Algunes consideracions sobre la formació de la societat Punicoebusitana; J. Santacana: Difusió, aculturació i invasió:
Apunts per a un debat sobre la formació de les societats
ibèriques a Catalunya.

Núm. 45

NECRÓPOLIS RURALES PÚNICAS
EN IBIZA.
Per Miquel Tarradell i Matilde Font, con la colabora
ción de Mercedes Roca, Jorge H. Fernández, Núria
Tarradell-Font i Catalina Enseñat. Eivissa, 2000, 258
pàg. amb fig. i lám.
31,25 €

Estudi de conjunt dels materials de les diverses necròpolis
rurals d'època púnica a l'illa d'Eivissa que van ser excavades
per Carlos Román Ferrer entre 1917 i 1921.

Núm. 46

SANTUARIOS FENICIO-PÚNICOS
EN IBERIA Y SU INFLUENCIA EN
LOS CULTOS INDÍGENAS.
XIV JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA FENICIOPÚNICA (EIVISSA,1999). Per AAVV. Eivissa, 2000.
200 pàg. amb fig. i làm.
21,80 €

Publicació de les ponències presentades a les XIV Jornades
d'Arqueologia Fenici-Púnica celebrades a Eivissa el 1999:
Joaquín Ruíz de Arbulo: El paper dels santuaris en la colonització Fenícia i Grega a la península Ibèrica; María Belén: Itineraris arqueològics per la geografia sagrada de l'Extrem Occident; Carlos Gómez Bellard i Pablo Vidal González: Les
coves-santuari fenici-púniques i la navegació a la Mediterrània;
Ramón Corzo Sánchez: El santuari de l'Algaida (Sanlúcar de
Barrameda, Cadis) i la formació dels seus tallers artesanals;
Sebastià F. Ramallo Asensio: La realitat arqueològica de la
"influència" púnica en el desenvolupament dels santuaris ibèrics del sud-est de la península Ibèrica.

Núm. 42

MISCELÁNEAS DE
ARQUEOLOGÍA EBUSITANA.
Per Benjamí Costa i Jordi H. Fernández. Eivissa,
1998. 216 pàg. amb fig. i làm.
21,00 €

Amb aquesta publicació, obrim un nou capítol en la vida
dels nostres Treballs del Museu Arqueològic d'Eivissa i
Formentera. Es tracta de les Miscel·lànies d'Arqueologia
Ebusitana. Com el seu nom indica, consisteixen en un recull d'articles diversos, reunits en un mateix volum de la
sèrie del MAEF. Dins l'heterogeneïtat inherent al concepte
de miscel·lània, es procurarà que hi hagi alguna relació
temàtica entre tots ells. En aquest cas hem reunit treballs
que tenen com a objecte, d'una o altra manera, la ceràmica
Punicoebusitana. Aquestes miscel·lànies no tindran una
periodicitat determinada.

Núm. 34

MONEDA I MONEDES ÀRABS A
L'ILLA D'EIVISSA.
Per Fèlix Retamero. Eivissa, 1995.
70 pàg. amb fig. y làm.

ESGOTAT

L'estudi de les 43 monedes àrabs conservades al Museu
Arqueològic d'Eivissa i Formentera, permet a l'autor analitzar la circulació monetària a l'illa d'Eivissa en aquest període
i deduir que la presència estatal a l'illa no va ser significativa
fins al segle XI. Igualment, la troballa de monedes en una
àrea concreta permet aventurar el lloc en el qual amb certa
regularitat es realitzen transaccions comercials amb moneda.

Núm. 35

LA PROBLEMÁTICA DEL
INFANTICIDIO EN LAS
SOCIEDADES FENICIO-PÚNICAS.
IX JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA. (EIVISSA, 1994).
Per AAVV. Eivissa, 1995.
90 pàg. amb fig. y làm.

ESGOTAT

Publicació de les ponències presentades en les IX Jornades
d'Arqueologia Fenici-Púnica celebrades a Eivissa el 1994:
G. del Olmo Lete: El Molk púnic: Interpretació d'un ritual;
C. G. Wagner: El sacrifici fenici-púnic MLK: La ritualització de l'infanticidi; M.C. Marin Ceballos: El ritual del tofet:
¿sacrifici infantil o ritual iniciàtic ?; R. Corzo Sánchez: El
ritual dels sacrificis infantils a l'àrea gaditana.

Núm. 36

Núm. 43

DE ORIENTE A OCCIDENTE:
LOS DIOSES FENICIOS EN LAS
COLONIAS OCCIDENTALES.
XII JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 1997).
Per AAVV. Eivissa, 1999. 135 pàg. amb fig. i làm.
10,80 €

Publicació de les ponències presentades a les XII Jornades
d'Arqueologia Fenici-Púnica celebrades a Eivissa el 1997:
Joaquín Sanmartín: Gènesi oriental dels déus fenicis de les
colònies occidentals; Antonio M. Poveda Navarro: Merqart
i Astarté en l'occident mediterrani: l'evidència de la península ibèrica (segles VIII-VI a.C.); Mª. Creu Marín Ceballos:
Els déus de la Cartago púnica; Josep Padró: L'aportació
egípcia a la religió fenícia a occident; Ana Mª. Vázquez
Hoys: Divinitats femenines romanes a Hispània i els seus
antecedents orientals: Diana i Venus.

LAS CUENTAS DE VIDRIO
PRERROMANAS DEL MUSEO
ARQUEOLOGICO DE IBIZA Y
FORMENTERA.
Per Encarnación Ruano Ruiz. Eivissa, 1996.
101 pàg. amb fig. i làm. a color.

18,00 €
En aquest treball, després d'una introducció sobre la distribució espacial dels comptes a la Península i Balears, es planteja la problemàtica del context arqueològic de les 1578
comptes de collaret conservades al Museu i trobades en els
diferents jaciments de l'illa d'Eivissa. Es descriu la tècnica
de fabricació i es presenta la tipologia dels comptes amb
gràfics i fotografies en color. Igualment, es planteja la reconstrucció teòrica dels collarets i es fan diverses consideracions de caràcter social i religiós d'aquestes peces, obrint
així noves perspectives per a la investigació d'aquests materials, que normalment han estat relegats pels investigadors, a
causa de la dificultat de la seva estudi.
La publicació es completa amb l'apèndix de P. Hoffmann i
J.Mª. Racó on s'analitza la composició química d'alguns
comptes d'Eivissa.

Núm. 37

VIDRIOS DEL PUIG DES MOLINS
(EIVISSA). LA COLECCIÓN DE D.
JOSÉ COSTA “PICAROL”
Per Sonia Torres Planells i otros. Eivissa, 1997.
130 pàg. amb fig. i làm. a color.

Núm. 39

FE-13. UN TALLER ALFARERO
DE ÉPOCA PÚNICA EN SES
FIGUERETES (EIVISSA).
Per Joan Ramon Torres. Eivissa, 1997.
206 pàg. amb fig. i làm.
21, 00 €

18,00 €
Estudi de la col·lecció d'objectes
de vidre procedents del puig des
Molins (Eivissa), que van pertànyer a l'artista i antiquari eivissenc D. José Costa "Picarol", els
quals van ser donats al Museu
Arqueològic d'Eivissa i Formentera pels seus hereus, en compliment de la seva voluntat. Després d'un apunt biogràfic d'aquest polifacètic personatge, el
treball es divideix en quatre parts:
els recipients preromans, el vidre
romà, els vidres islàmics i els
comptes de collaret.

Núm. 38

PROSPECCIONES GEOARQUEOLÓGICAS EL LAS COSTAS DE IBIZA.
Per Horst D. Schulz i Gerta Maass-Lindemann.
Eivissa, 1997. 62 pàg. amb fig. i làm.
6,00 €

Estudi del conjunt de materials, principalment ceràmics,
procedents de l'abocament d'un terrisseria púnic a l'interior
d'una antiga sitja, utilitzat com escombrera, que va ser excavat el 1981. Aquesta troballa és relacionat amb altres restes
arqueològiques aparegudes a la zona de ses Figueretes des
principis de segle, i avui ja desapareguts. L'estudi del conjunt
de materials permet a l'autor situar el període d'activitat de
la terrisseria en l'últim quart del segle III aC., així com realitzar algunes consideracions sobre la producció del taller i el
mercat al qual es destinava la seva producció. El treball es
complementa amb un apèndix en què es presenten els resultats de l'anàlisi de les pastes d'una mostra de fragments
d'àmfores produïdes en aquest terrisseria.

Núm. 40

EIVISSA FENICIO-PÚNICA.
X JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 1995).
Per AAVV.
NO EDITAT

Núm. 41

RUTAS, NAVÍOS Y PUERTOS
FENICIO-PÚNICOS.
XI JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA
FENICIO-PÚNICA (EIVISSA, 1996)
Per AAVV. Eivissa, 1998.
138 pàg. amb fig. i làm.

ESGOTAT
Publicació de les ponències presentades a les XI Jornades
d'Arqueologia Fenici-Púnica celebrades a Eivissa el 1996: J.
Ruiz de Arbulo: Rutes marítimes i tradicions nàutiques.
Qüestions al voltant de les navegacions tirias a la Mediterrània occidental; J. Alvar: Comunitat de navegants: aspectes
socials de la navegació fenícia; V. M. Guerrero Ayuso: Els
mercants fènic-púnics en la documentació literària, iconogràfica i arqueològica; M. Romero Recio: Els ports fenicis i
púnics.

Aquest llibre consta de dues parts, corresponents als resultats
d'una prospecció geològica i als d'una prospecció arqueològica, desenvolupades conjuntament i simultàniament, en el marc
d'un projecte per al coneixement de l'antiga línia de costa de la
seva relació amb el poblament antic, realitzat a les Pitiüses per
l'Institut Arqueològic Alemany de Madrid. La primera part,
obra del catedràtic de geologia Horst D. Schulz, analitza els
resultats dels sondejos geològics i prospeccions realitzades en
nou punts, prèviament seleccionats, del litoral pitiús, els quals
permeten establir les característiques principals de la seqüència
evolutiva de la línia de costa, des del postglacial fins als nostres dies. La segona part del llibre, escrita per l'arqueòloga
Gerta Maass-Lindemann, dóna a conèixer els resultats de la
prospecció arqueològica superficial del terreny, realitzada als
voltants de les zones prospectades geològicament. L'estudi
mostra, la situació d'una sèrie de jaciments d'època púnica i
romana propers a l'antiga línia de costa, localitzats a partir de
la ceràmica trobada en la superfície, que apareix sistemàticament catalogada al final del treball.

