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Cova des Culleram. Santuari púnic des Culleram 

El nom de la cova: lloc de cuiro o de culleres? 

Cuieram: derivat de cuir, lloc on hi ha molt de cuir. 

Culleram: derivat de cullera, 

Finalment el toponim ha esta normalitzat com 

“Es Culleram” 

 creient probable que, antigament els pagesos del 

lloc trobaven fragments de ceràmica, semblants a 

trossos de culleres. 

 

 

La cova està situada amb una privilegiada vista sobre la part baixa de la vall de Sa Cala així com sobre un 

petit tram marítim entre el cap de campanitx o punta de sa Torre i l’illa de Tagomago. 

La vall de Sa Cala estava densament poblada a l’època púnica per un considerable nombre d’establiments 

pagesos, que produien animals i menjar, i una notable activitat de fabricació de terracotes. Tots aquestos 

productes eren intercanviats per a fer les ofrenes amb les diverses mercaderies que portaven els vaixells i a 

la vegada proveir-los de queviures pels seus viatges.  
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És un dels jaciments clàssics de l’arqueologia pitiüsa. 

El jaciment fou descobert, des del punt de vista arqueològic, l’any 1907 per un grup d’arqueòlegs membre 

de la Societat Arqueològica Ebusitana.  

En les primeres excavacions parlen de 600 terracotes completes i un milenar de capets d’altres figuretes 

fragmentades, un altar votiu, betils i un lleó esculpit amb os o ivori. 

Amb una campanya posterios (1909) es va trobar la presència de ceramica feta a mà de tipus prehistòric, 

que ens indica que la cova amb anterioritat havia servit d’habitacle. 
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Una de les troballes importants (1917) és una plaqueta de bronze amb dues inscripcions, una a cada cara. 

Que diu el seguent: 

 

La cova-santuari i el seu culte 

La cova esdevengué santuari a partir del segle V aC., 

primer dedicat a Resef-Melkart i , després ja en el segle III 

o II, la cova va ser habilitada per arquitectes i sacerdots 

púnics per crear-hi un santuari per retre culte a la deessa 

Tanit fins a la segona meitat del segle II aC. Tanit va ser per 

al món cartaginès deessa de la fertilitat, de la salut, de la 

vida i de la mort i patrona de navegants. En la seva qualitat 

de divinitat de les forces de la naturalesa, la seva presència 

en una cova la identificava amb el món subterrani i amb la 

terra, de la qual emergia periòdicament com a força 

revitalitzadora i reproductora. La cova era el seu hàbitat 

natural, per ser el més proper a la terra-mare i allí rebia 

culta i ofrenes dels seus fidels.  

Els Exvots 

  

Imatge de la deessa Tanit trobada a la necròpolis 

del Puig del Molins 

Peveter: recipient per 

cremar substàncies 

aromàtiques per 

perfumar recintes. 

Trobat a la cova des 

Culleram. 
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ACTIVITATS 

1. Situa al mapa la cova des Culleram i marca el recorregut que has seguit per arribar fins aquí des del 

teu centre 

 

2. Mirant el cartell informatiu de la cova posa nom en el croquis de la cova de les diferents parts que 

pots visitar de la cova. 

 

3. Dibuixa el recorregut que has fet per l’interior de la cova. 

 

4. Escriu les paraules noves que has aprés. 

              

             

             

              


