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La carta de risc arqueológic
del conjunt históric de Palma
Maria Llinás Riera
Francisca Torres Orell

Als nostres pares i padrins

Al f inal de 2005 el Departament de Cultura de l 'Ajuntameni de Palma ens encarregá elaborar la carla de risc arqueológic del
centre históric de la ciutat. Aquesta feina está conclosa i en fase de publicació. Amb el present article tan sols volem donar
a conéixer els problemes amb qué ens hem trobat, sense entrar en detalls dels resultats ni dels plánols elaborats, que es
podran consultar en aquesta publicació.

Una carta de risc és, en poques paraules, I 'avaluació de I 'estat de conservació del patrimoni arqueoldgic urbá i del risc sobre
aquest patrimoni" Consta básicament de tres grans apartats: l 'estat actual del coneixement de la ciutat; I 'avaluació de I 'estat
de conservació, i I 'avaluació del risc.

Per saber quin és I 'estat actual de la ciutat s'han consultat les fonts escrites, la planimetria histórica i les excavacions arque-
ológiques. Dins aquest primer aspecte volem rernarcar una série de punts.

En primer l loc, cal dir que hi ha poques publicacions sobre els resultats de les intervencions arqueológiques a Palma; tan sols
aspectes concrets són tractats en articles publicats al Butlletí de la Societat Arqueológica Lul.liana (BSAL). Volem destacar
la manca d'una publicació per part de l 'administració competent en matéria de patrimoni que recull i la informació de totes
les actuacions al conjunt históric de Palma.

Un altre punt important són les memdries de les intervencions arqueológiques.1 Amb relació a aquest aspecte, s'ha detectat
que algunes no s'han presentat al Consell de Mallorca. Cal recordar que Palma és un únic jaciment i, per aquest motiu,
trobam afallar una insti iució que coordini i unifiqui els criteris d'excavació i d' inventari dels materials recuperats.

Escápula amb incisions de grafia árab (carrer de la Mar - plaga de la Reina)- Fotograf¡a: J. Mur¡llo.

l  Cal recordar que, d'acord amb {a l lei ,  s 'ha de preseni¿r uira memória f inal de qualsevol intervenció arqueoiógica (a¡- i icle 52 de la Ll i-¡ i i j

Llei 12i 1998, dei patr imoni históric de les l l ies Balears).
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La prescripció per part del Consell del Mallorca de fer un control arqueoldgic2 afecta tant el parcel.lari com el viari. En aquest
context cal dir que hi ha intervencions arqueoldgiques que figuren en les actes de la Comissió de Patrimoni del Consell de
Mallorca i en la documentació consultada a I 'Ajuntament de Palma, peró de les quals no s'ha pogut esbrinar cap tipus d'in-
formaciÓ. Ni tan sols se sap si les obres realment s'han fet o no, i si han estat controlades. Aquest és el cas de gran part de
les actuacions al viari

lntervencions arqueológiques

Excavac¡ó antiga

Excavació parcial

Excavació total

Excavació vertical

Sense informació

EI segon apartat de la carta de risc fa referdncia a l 'avaluació de l 'estat de conservacié del patrimoni arqueoldgic. S'hi poden
diferenciar dos grups; el patrimoni emergent i el soterrat.

El primer es reflecteix en el Catáleg d'edificis i elements d'interés históric, artístic, arquitectónic i paisatgístic de Palma. La
ciutat conserva en peu nombrosos edificis construits durant l 'época medieval, que al l larg del temps foren modificats i mo-
dernitzats. Pertant, consideram que cal donar una atenció especial a aquest patrimoni emergent ique s'ha de reivindicar la
necessitat d'excavacions verticals als edificis antics i catalogats, quan aquestes construccions siguin objecte d'obres.

El segon grup, el patrimoni soterrat, tracta de les restes arquitectoniques trobades a les intervencions que s'han fet. Aquí,
les restes arqueolÓgiques conservades sempre són trams de murada, element que está declarat bé d'interés cultural (BlC).
Restes arquitectdniques d'altre índole generalment es destrueixen i, de fet, quasi no se'n conserven. En aquest context cal
remarcar la manca de criteris clars i objectius per part de I 'administració competent per conservar restes estructurals, siguin
de l 'época que siguin.

Estructures

e Sense estructures

Amb estructures conservades

Amb estructures desaparegudes

La fusió dels dos primers apartats dóna com a resultat l 'avaluació del risc arqueoldgic. El bé d'interés cultural .conjunt
histÓric de Palma" és un únic jaciment, amb l 'origen en época romana ique des d'época islámica ha ocupat la mateixa su-
perfície, envoltada per una murada.3 Per aquesta raó abunden les parcel.les de risc alt i mitjá, i tan sols s'han descartat les

2 El concepte ocontrol arqueológic'  no está definit  ni en la LPHIB ni en el Decret 744I2OOO, d' intervencions arqueológiques i
paleontológiq ues.
3 Aquesta superfície coincideix grosso modo amb el traqat de les murades renaixentrstes, on el segle XX es construiren les avingudes, malgrat
que n0 segueixin exaciament la l ínia de la murada.
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que han sofert una intervenció irreversible del subsdl, que són les de risc nul. Les parcel.les considerades de risc alt són les
que poden conservar una poténcia arqueológica important. Hi ha sectors de la ciutat, sobretot alazona alta, on s'ha pogut

documentar tota l 'estratigrafia urbana des d'época romana (Estudi General; sala capitular de Santa Clara, f ins al segle Xll l;
plaqa de Llorenq Vil lalonga). Els l locs marcats com de risc mitjá són els que tenen el subsdl alterat, perd als voltants dels
quals s'han trobat indicis arqueológics, i molts es troben concentrats als voltants de les esglésies parroquials de Palma. Les
parcel.les amb un risc baix són aquelles on encara es poden conservar estrats arqueológics, encara que el subsdl estigui
molt afectat.

La preséncia d'horts dels grans casals amb una ubicació que es conserva al l larg del temps suposa unes bones reserves
arqueoldgiques. El mateix ocorre amb els patis, perqué només solen tenir petites cisternes, en forma de coll de pera, i la
resta roman inalterada.

A grans trets es pot afirmar que en diversos sectors de la ciutat encara es pot reconéixer el tragat viari romá i islámic fossil i tzat
o e l  parcel  lar i  medieval .

Un tema que s'ha tractat de manera individualitzada és el tragat de les diverses murades que ha tingut Palma al l larg del
temps (planol 1) . Aixó ve motivat perqué el Consell de Mallorca generalment segueix el criteri de conservar les restes de
murada localitzades en les intervencions arqueológiques. La línia de la murada romanaa es pot seguir a través de les mitja-
neres de les cases des del  palau episcopal  f ins a can Bordi ls ,  a lcarrer  de l 'A lmudaina.  De la murada is lámica,5 constru lda
en la segona meitat del segle Xl, se'n conserven trams ail lats i dues portes, el conjunt del Temple (Báb Gumara) i la porta
del  carrer  de la  Mar (Báb a l -Mudi) .

En época medieval cristiana es manté el tragat islámic, encara que la deficient conservació fa que calgui fer-ne reparacions
:cntinuades. En la primera meitat del segle XVI s'hi afegeixen cinc bastions (Sitjar, Santa Margalida, Sant Antoni, Socors

Porta des Camp), preludi de la construcció del nou recinte defensiu,6 projectat per l 'enginyer italiá Giacomo Paleazzo
nFratin", motivada per la necessitat d'incorporar a la defensa les noves tecnologies militars d'arti l leria. La construcció no aca-
:,.a fins a I 'entrada del segle XlX, i al comenqament del segle XX es comenqará a esbucar, quan s'aprova el pla Calvet, l 'any
-?- i .  D 'aquesta murada es conserva e l  t ram de la fagana marí t ima entre e l  palau de l 'A lmudaina ie l  baluard del  Pr Íncep,  a
*es del baluard de Sant Pere i el I l i t de sa Riera. Les excavacions arqueológiques han mostrat que aquest recinte defensiu
= =sbucá fins al nivell del carrer i que conserva la part inferior, amb els fonaments i el fossat.
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Planol 1. Font: Ajuntament de Palma

a (¡) La murada constatada arqueoldgicament i  el  traqat hipoiét ic.

b (rr) Les restes ' 's q.es '  ia 'econstrucció ' t ipotet ica.

6 (r) El traQat i  els trams hipotéi ics.
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