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lntroducció
La ciutat romana de Pollentia es troba ubicada al nord de Mallorca, al sud de I'actual ciutat d'Alcúdia, en un emplagament
estratégic, ja que se situa sobre un promontori a 14 m SNM, enmig d'una península que controla les badies de Pollenqa i

d'Alcúdia. Aixó possiblement li devia permetre tenir dos ports, el Portus Minor, a la primera, i el Portus Maior, a la segona
(Domingo eIal,,2OO2), i una situació comercial envejable, perqué, a tot el que s'ha esmentat, s'hi afegia un control sobre
I'estret que separa Mallorca de Menorca, lloc de pas de rutes que unien ltália amb el llevant peninsular,

Segons les fonts escrites, Pollentia fou fundada el723 aC, amb la conquesta de les Balears per Quint Cecili Metel. Tot i aixo,
leslroballes arqueoldgiques més antigues de materials associats a edificacions construldes amb técnica prdpiament romana
no van més enllá del 7O160 aC. Aquesta contradicció entre les fonts escrites i les dades arqueoldgiques es podria explicar si
la primera implantació romana hagués estat de carácter militar, sense un desenvolupament de la ciutat fins després de les
guerres sertorianes (Orfila et al., 1999; Orfila, 2000; García i Sánchez, 2000; Cau i Chávez, 2003; Orfila, 2004; Orfila et al.,
2005), amb I'edificació dels seus espais monumentals i d'una estructura prÓpiament urbana.

En un altre ordre de coses, s'hi han produit intervencions arqueológiques des del 1923 fins a I'actualitat i, per tant, és un
dels jaciments de les llles Balears que históricament ha estat més excavat. Durant les primeres campanyes de Joan i Gabriel
Llabrés i Rafael lsasi s'excavaven trinxeres entre els ametllers, ja que els terrenys eren privats, i es recollien els materials
més preuats, a més dels mitjans de les parets, i es tornaven a Iapar les cales. Tot i que les restes arquitectÓniques d'aquelles
campanyes foren desmuntades o tapades de nou i que la qualitat de la informació és un tant modesta vista amb l'óptica
d'una metodologia moderna, els excavadors deixaren plánols d'excavació i d'edificis trobats forEa bons, tot i que quasi mai
no és fácil ubicar-los de manera concreta, atesa l'abséncia de referéncies topográfiques acurades. Així i tot, no s'han de me-
nysprear aquests treballs arqueológics, que s'han d'ubicar en una época concreta, és a dir, fa més de vuitanta anys (Museu

de Mallorca, manuscrits de NIG 27629 a NIG 27637; Merino, i994 i 1999).

Arran d'aquests anys d'intervenció i, sobretot, grácies a les intervencions dutes a terme des dels anys cinquanta a través
de la Fundació Bryant1 i, recentment, des del 1996, amb el nou equip de direcció de Pollentia,2 s'ha pogut recuperar per al
gaudi del públic una bona quantitat d'edificis i elements monumentals.

Actualment es conserven adequats per a la visita:

1 .  E l  bar r i  res idenc ia l  desaPor te l la ,amblacasade lsDosTresors ,  lacasade l  CapdeBronze i lacasanord-oes t ,amésde
la murada del segle lll que talla la casa nord-oest.

2. El fórum, amb el temple capitolí, I 'edicle orientat segons el nord solar, la insula de tavernes, el templet l, el templet ll, la
fortificació tardoantiga, etc. Aquesta zona és on s'han centrat les feines durant els darrers anys.

3. El teatre, possiblement del segle I dC, que es troba retallat a la roca natural i que posteriorment, després de l'ús com a
teatre, fou fet servir com a necrópolis d'enterrament.

4. Pendent d'adequar, peró ja excavada, la casa de Polímnia, al nord de la finca de camp d'en Franqa.

fobjecte d'aquesta contribució és donar a condixer les intervencions fetes a la parcel.la de Santa Anna de Can Costa i, més
concretament, en una gran cisterna, ja parcialment excavada en els anys cinquanta del segle XX, que havia caigut en I'oblit
i que ha estat resituada grácies a la documentació antiga, la fotografia aéria i la prospecció de camp.

Alt¡ea

1 La major part del temps, amb la direcció d'A. Arr ibas, M. Tarradel l  i  D. Woods, a més de M. Roca, entre i992 i  1995.

2 Primer, amb A. Arr ibas i  M. Orf i la, i  el  2}O2,després de la mort d'A. Arr ibas, amb la codireccio de M. Orf i la, M A. Cau i  M.E. Cfrárre;
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'Santa Anna de Can Costa
La parcel' la 34 del polí 'gon 4 d'Alcúdia és més coneguda amb el nom popular de Santa Anna de Can Costa. Es tracta d'una
parcel' la que el 2003 comprá el Consell de Mallorca, mernbre integrant del Consorci de la ciutat romana de Pollentia.

Aquesta parcel' la té 1,616 hectárees i l imita amb la finca anomenada de l 'Hort d'en Copido, al sud; amb Santa Anna de Can
Mostel, a l 'est; amb la carretera del cementeri, a l 'oest, i amb un camí al nord, que la separa de la zona del fdrum. També és
destacable que al sud-oest trobam l'oratori de Santa Anna, del segle Xll l.

Plánol de la parcel.b de Santa Anna de Can Costa.

Alguns autors parlen que a la finca possiblement també hi hauria restes del l logaret de Santa Maria de la Torre ja al segle Xll l
(Domingo etal.,2OO2), un nucli de població adjacent a I 'església de Santa Maria (l 'actual Santa Anna), amb algunes cases,
corrals i algun carrer.

Intervencions ant¡gues a la parcel.ta de Santa Anna
Són básicament dues les époques en qué es dugueren a terme excavacions arqueológiques: les campanyes, primer de
Gabriel Llabrés i després del seu fil l, Joan Llabrés, i Rafael lsasi entre el1923 i el 1935, i la campanya de Vicente Ruiz Argilés
i Bartomeu Ensenyat I'any 1952 (Arribas et al., 1973; Arribas, 1978 i 1983; Merino, 1994 i 1999; Arribas et al., 2000).

Campanyes de Gabriel  i  Joan Llabrés i  Rafael lsasi  (1g23-1g3S)

Arran de la documentació i de la bibliografia de qué disposam (Arxiu Gabriel Llabrés, 1058; Llabrés et al., 1934; Merino,
1994 ¡ 1999), podem saber que en aquest període només s,intervingué a la finca de Santa Anna de can costa dues vegades,
tot i que amb resultats espectaculars: l'any 1923 i I'any 1931.

tany 1923 Pollentia fou el lloc de la primera excavació arqueológica feta a Mallorca amb permisos oficials de l'Estat espanyol
concedits per la Junta Superior d'Excavacions. A part d'intervenir al camp d'en Franga i a Can Basser, aquest any també
excavaren a Santa Anna, en aquell temps propietat de Catalina Costa i Llobera. La metodologia seguida durant aquestes
primeres intervencions era de fertrinxeres de no més d'un metre d'amplada entre els ametllers, pertal de no perjudicar els
propietaris. Aquest fou, per exemple, el cas que ens pertoca, ja que a la zona més alta de la finca, a l'extrem oest, es feren
cinc rases, que la creuaven d'oest a est. A les rases es feren moltes troballes, com, per exemple, un pou cegat amb marques
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de corda a les pedres del coll, diversos murs de possibles habitacions, canals per a la conducció de l 'aigua, marbres, mone-
des, metalls, etc. Peró el descobriment més espectacular fou a la tercera rasa realitzada: un gfál't edifici, amb alguns murs
d'uns 60 cm de gruix, format per un pati columnat o impluvi on es trobaren les restes de tres cames, el coll i  el cap d'un
cavall de bronze de mida natural, a més d'una fulla d'heura d'or. Aquest pati es trobava rodejat per diferents habitacions,
amb estucs a les parets, una de les quals era amb un mosaic en blanc i negre, i una altra amb un mosaic policrom de 7 x
3,5 m, amb dotze medallons amb diferents figures a cadascun, orles de l lorer, etc. La riquesa era tan gran que tant Llabrés
com lsasi afirmaren que s'havia trobat el palau del pretori, ja que, a més, es trobava a la zona més alta de totes les finques
adjacents. De les troballes que es feren sabem que prácticament totes foren enviades a Madrid: les restes del cavall de
bronze, les columnes de I ' impluvi, el mosaic policrom, etc.

S'hauria d'esperar fins a I 'any 1931 per tornar a intervenir a Santa Anna de Can Costa. Aquest cop les tasques foren dutes a
terme perJoan Llabrés, f i l l  de Gabriel Llabrés, que morí el 1928, iper Rafael lsasi, l-anyanteriors'havien fet unestroballes
espectaculars a la finca adjacent de Can Pi: una gran casa, d'uns 27 m de llargária, amb peristi l , i  una gran quantitat de
monedes. La intenció de l 'any 1931 era seguir treballant en aquesta propietat, peró no es pogueren aconseguir els permisos

necessaris i decidiren comenEar a Santa Anna de Can Costa, al cantó nord-est de la finca, just a la mateixa altura on a l 'altre
terreny s'havia trobat el gran edifici. Perd no hi trobaren res d'interessant i decidiren anar més cap al sud, en direcciÓ a una
era que hi havia en aquells anys, possiblement devora l 'actual caseta que encara es conserva. Allá trobaren dos edificis di-
ferenciats, molt a prop I 'un de I 'altre. El primer era un edifici de 16,50 m E-0 x 6,30 m N-S, amb lafagana que donava a un
suposat carrer, i decorat tant amb mosaics als sdls com amb estucs a la paret. També aparegué un canal d'aigua que anava
en direcció N-S ique travessava I'edifici. Una mica més a I 'oest d'aquest edifici trobaren un forn quadrangular d'i,80 x
2,40 m, amb cendres i ámfores a I ' interior i rodejat per diferents habitacions relacionades amb la producció de cerámiques.
Com a curiositat cal dir que també trobaren una pedra suposadament de caire sepulcral, amb un forat al mig, i que avui en
dia encara es troba a la finca de Santa Anna.

Plánol de I'excavació del 1931 a Santa Anna, segons Llabrés i lsasi (1934.

La sort d'aquests edificis queda reflectida en un parágraf ben demostratiu d'una carta que enviá Rafael lsasi a Joan Llabrés
el 10 de setembre de 1931: uSeñor Juan Llabrés, La l legada ayer tarde al campo de trabajo ha sido un desencanto: tan bien
como lo dejamos el sábado recientemente fotografiado, hoy es ruina, una cantera donde hay mitians de todos los tamaños,
dispuestos a ser l levados para la construcción de edificios modernos; qué contraste [..,]" (Arxiu Gabriel Llabrés,1058).

Cal destacar que l 'any 1934 a la finca adjacent de Can Pi es trobaren les estátues de la matrona, el togat i el toracat, i una
má de bronze de mida natural. La riquesa arqueológica de la zona quedava prou demostrada.
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Campanya de Barto.meu Ensenyat i Vicente Ruiz Argilés (1952)
Tot i que d'aquesta intervenció no es publicá memória, tenim alguna informació que proporciona Ia documentació antiga
present al casal de Can Doménec, com, per exemple, uns pl)nols inédits del l loc on s'intervingué l 'any 1952, amb croquis
d'ubicació de les restes trobades.

Sabem que els arquedlegs trobaren, a uns 25 m de distáncia de l 'oratori de Santa Anna en direcció nord, una cisterna de
13,50 m de llarg, 4,30 m d'ample i 5,50 m d'alqária, amb una volta ampla que es trobava enfonsada (Arribas et al., 1973).
Aquesta intervenció es pot veure també a la fotografia aéria del voi americá dels anys 1956-1957 (escala: 1:33.500 aprox.),
en qué s'aprecien encara les terres de l 'excavació acumulades rodejant lazona excavada, que encara no s'havia cobert

Detall de la fotografia aéia del vol americá de l'any 1956 sobre
|área de Santa Anna, on encara es poden veure lestraces de
I'excavació.

Pero no tan sols excavaren la cisterna: després d'ristablir una quadrícula amb quadres de 5 x 5 m, també més cap a I 'est,
a uns 34 m de l 'oratori, feren una rasa d'uns 15 m en direcció N-S x 1 m d'ample. També, més a I 'est de la rasa, excavaren
a l t r es  quad res  de2x2  m,  i a l gun  de3  x3  m,  quea r r i ba ren  a  d i f e ren ts  p ro fund i t a t s :  7m,2m o f i nsa  te r reny  na tu ra l .  No
tenim cap informació de les troballes d'aquestes excavacions j, a més, tant la documentació com la fotografia aéria ens mos-
tren que les diferents cales foren tapades immedi¿tament, ja que es trobaven enmig del terreny de conreu.

Plánol de les excavacions que Argilés i Ensenyat feren a l'est de I'oratori de Santa Anna I'any 1952.
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En resum, podem dir que, després de les intervencions tan intensives del segle XX, gairebé no quedaven Ilocs de la finca
que s'haguessin desll iurat de les excavacions antigues. En el cas concret de la nostra actuació, es dugué a terme en un l loc
on ja s'havien fet feines arqueoldgiques durant els mesos d'octubre i novembre de 1952, les quals havien deixat al descobert
oart de la mateixa estructura oue nosaltres trobárem.

La campanya de 2005
La intervenció següent a Santa Anna de Can Costa ja es dugué a terme l 'any 2005, amb actuacions a dos l locs diferents.

En primer l loc, s'obrí una cala al nord de la parcel.la de Santa Anna de Can Costa, de la qual encara és prest pertreure con-
clusions i que aquí només esmentam. Estava relacionada amb I' intent de delimitar la plaqa del fórum de la ciutat al costat sud.

En segon lloc, arran de l 'esbucament d'una paret seca de la finca durant l 'hivern de 2005 quedá al descobert un mur de
grans dimensions que anava en direcció est-oest, que podria correspondre ala parl mai vista de la cisterna que Argilés i
Ensenyat trobaren ja I 'any 1952 (figura 5). Tots aquests indicis ens feren intervenir durant la mateixa campanya 2005 a la
dita zona al nord-oest de l 'oratori.

Plánol de les excavacions que Argilés ¡ Ensenyatferen a la cisterna el 1952.

Plantejament de la intervenció
La intervenció a la cisterna es plantejá com una actuació inicial, prévia a actuacions futures més intenses. Uesbucament
esmentat de part de Ia paret seca que anava en direcció est-oest, havia deixat a la vista restes d'un mur, a primer cop d'ull
forqa antic. Aixó féu que ens centrássim en el desmuntatge total d'aquesta paret seca, per deixar aquest mur vist. A part
d'aixd, decidírem no actuar en profunditat i anar eliminant els elements superficials més moderns, sense afectar estrats ar-
queoldgics antics, en els quals s'hauria d'intervenir els propers anys. Facil itá la feina el coneixement de les árees on s'havia
actuat a Santa Anna, sobretot de la campanya de 1952 de Vicente Ruiz Argilés i Gabriel Ensenyat, grácies a documentació
inédita present al casal de Can Doménec i a la informació que ens proporcioná la fotografia aéria del vol americá de 1956.

Hexcavacié

Per comenqar, es proposá desmuntar la paret seca i excavar-ne el reble, itambé el nivell superficial que recobria l 'área de
I 'edi f ic i .

La paret seca o UE 6394, que havia de ser I 'objecte principal de la nostra intervenció, es trobava en forqa mal estat, amb
trams on estava esbucada parcialment. Tenia una Ilargária total d'uns 78 m, tot i que a l 'extrem est girava 90 graus cap al nord
i formava una espécie de talús o terrassa, probablement per a la contenció de les terres de cultiu del terreny superior),
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Paret seca que cobia part de les restes de Ia cisterna.

Uesbucament d'aquests dife¡,ents trams de la UE 6394 deixava a la vista un mur (UE 6396), aparentment de grans dimensj-
ons i que actuava de suport intern de la paret. Era com si els constructors haguessin aprofitat la presdncia d'una estructura
preexistent forEa sólida i, ldgicament, s'haguessin estalviat l 'ús de pedra per construir la paret.

Fetes aquestes observacions inicials prévies i després de documentar adequadament la UE 6394, ens centrárem en el des-
muntatge, que ens proporcioná algunes troballes interessants, com una base de columna (P05-6394-1), restes d'opus sig-
ninum,lloses molt ben retallades, etc. Al f inal, es desmuntaren uns 25 m de paret, que deixaven a la vista el mur UE 6396,
que tenia una llargária d'uns 15 m. A mesura que anávem eliminat les pedres, anava apareixent la UE 6395, estrat originat
possiblement per les aportacions de terres caigudes de la zona alta del talús, entre la qual hi havia gran quantitat de frag-
ments d'ámfores (pivots, anses, colls, etc.), cerámiques vidrades modernes i algunes peces excepcionals, com una antefixa
i  una mot l lura de marbre.

L'excavació progressiva de la paret seca (UE 6394) i del seu reble (UE 6395) ens permeté deixar al descobert el mur antic
(UE 6396) i els seus fonaments (UE6412), formats per pedres de mida mitjana travades amb argamassa i morter amb una
alqária d'uns 73 cm, elements dels quals es veien uns 12-13 m de llargária. Per sota d'aquests fonaments es trobá el comen-
qament d'una nova UE, la 6431, i un cop acabades de l levar les pedres de la base de la paret seca, que la cobrien en part,
resultá ser una estructura forga complexa. Es tractava d'un mur de més o menys la mateixa longitud que la UE 6396, format
per grans blocs, alguns dels quals deixaven veure certa inclinació. Davant aquest fet, i d'acord amb les informacions de
les excavacions de 1952, confirmárem que es tractava d'un edifici amb volta, cosa que quedá demostrada quan arribárem
al cantó nord-est. Allá es conservaven unes quantes fi lades de la volta, circumstáncia que, a més, ens permeté veure que
estava revestida interiorment per un morter hidráulic i enlluida a I 'exterior. Tot permetia posar aquesta estructura en relació
amb les restes de la cisterna excavada parcialment per Argilés i Ensenyat el 1952: una cisterna amb volta d'uns 13,50 m a
l' interior

Aixé no obstant, la part que nosaltres havíem deixat al descobert no era la mateixa que ells havien excavat I 'any 1952. Als
croquis del plánol i a la fotografia aéria es veu que ells no tocaren la paret seca i que hi intervingueren a uns 2,5 m. Per tant,
després de la delimitació del costat nord de la cisterna, hauríem de seguir cercant els murs est, l 'oest i el sud de la UE 6431,
que ja s'havien descobert cinquanta-tres anys abans.

La curosa neteja del mur nord de la cisterna també ens deixá veure cinc inicis d'arc, formats per pedres d'uns 60 cm de
llargária i que devien servir per aguanlar i reforqar la volta que en temps passat degué cobrir tot l'edifici. Es deixaven, així, sis
espais d'1,75 m entre els arcs i les parets de I 'edifici.
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Fotografia de I'alQat de la cisterna i de les principals unitats estratigráfiques.

Després de documentar adequadament totes aquestes unitats, decidírem centrar-nos a delimitar la UE 6431, és a dir, les
parets de la cisterna, de la qual ja teníem la paret nord. Grácies a Ia fotografia aéria ials plánols d'excavació antiga sabíem
que aquestes estructures existien i, per aixd, comengárem a excavar el nivell superficial. fobjectiu era deixar visible tota
la planta de l 'edifici, cosa que prácticament aconseguírem: el mur oest es trobava quasi complet, mentre que el mur est
apareixia forqa fragmentáriament. Peró el més interessant ho trobárem al costat sud, on també hi havia el mur que, com a
característica especial, presentava els mateixos inicis/bases d'arcs que ens havien aparegut al costat nord. Es confirmava
que ens trobávem davant una volta de grans Cimensions, que cobria una cisterna de 14,60 m (E-O), per 10,40 m (N-S) i
que tenia uns murs d 'uns 60 cm de gru ix .

Fotografia general de Ia c¡sterna.
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Després de continuar excavant la UE 6400, al costat est de la cisterna aparegué una habitació adjacent de 5 x 5 m, amb
funcions possiblement diferents de I 'edifici 643I, 1a que a simple vista presentava unes parets cobertes per estucs. Així i
tot, el f inal de la campanya d'intervenció a Santa Anna de Can Costa provocá que moltes d'aquestes troballes d'últ ima hora
quedassin com a pregunies per respondre durant els següents anys d'excavació. I una d'aquestes, tal volta de les més im-
portants, era la contextualització dins un perÍode determinat: no podem fer cap afirmació certa i per fer-ne l 'adscripció a una
epoca caldrá esperar les futures excavacions, els estudis dels materials antics i les análisis arquitectóniques que es faran
durant properes campanyes d'excavació a la clutat romana de Pollentia.

Conclusions
La intervenció duta a terme al talús al nord de I 'oratori de Santa Anna no era la primera que es feia en aquesta zona. Ala
finca, com hem vist, s'hi havia excavat durant les campanyes de Llabrés i Isasi: l 'any 1923, a la zona més elevada al nord-
oest, i el 1931, més a I 'est, devora el lÍmit amb la finca de Can Pi. Peró fou l 'any 1952 quan Vicente Ruiz Argilés i Bartomeu
Ensenyat excavaren devora I 'oratori j trobaren una cisterna de grans dimensions. Tot i que ells no excavaren mai la longitud
i  l 'ampl i tud tota l  de la  c is terna,  en documentaren uns 13,50 m de la longi tud per4,30 m de I 'amplár ia i ,  a  més,  descobr i ren
que antigament havia tingut una volta bastant ampla (Arribas et al., 1973). Com es veu als plánols jnédits de l 'excavació
consultats al casal de Can Doménec, no excavaren tota la cisterna, sinó que arribaren a diferents profunditats segons la
zona, encara que en algun lloc sÍ que arribaren al fons. Tot i documentar la preséncia de dos ámbits dins la mateixa cisterna,
només intervingueren en un, ja que I 'altre es trobava just davall la paret seca. Per tant, no aconseguiren trobar el límit nord
de I'edifici, com es veu també a la fotografia aéria del vol americá de 1956 grácies al fet que I 'excavació no fou reomplerta
just després de finalitzar. Aquest fet ens ajuda a delimitar forqa bé els límits reals de la intervenció que dugueren a terme
el 1952. El que sÍ que documentaren fou I 'habitació adjunta a I 'est de la cisterna: una espécie d'habitació de 5 x 5 m, que
compart ia  la  paretestd 'aquestedi f ic i ,  ion excavarenf insa3 m de profundi tata l  costatest .  En resum, la  in formacióqueens
donaven tant la documentació antiga inédita com la fotografia aéria era forqa i l lustrativa.
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Croquis de la planta de la ctsterna i superposrció del croquis de I'excavacñ antiga.

Després de la intervenció de 2005 queda clar que I 'edifici estava format per un mur d'uns 15 m o UE 6396. :-= - r:üa¡,a
revestit de morter i del qual nosaltres només coneixíemla cara interna. Aquest mur quedava calqat damui: a : :::-¿ :r:-
piament dita (UE 6431), grácies a uns fonaments de pedra travats amb argamassa, que es trobaven just pe. s:: ' : :- l:-rfr

de la volta de la cisterna, com es veia clarament al costat nord-est. La cisterna tenia una volta de grans di-:-= :-: ¿ :-a
nomésesconse rvavapa rc ia lmen ta l  can tóno rd -es t .Aques tavo l t acob r i aung raned i f i c i  de14 ,60m(E-O)  x^ l : l - ' ¡ -S
amb uns murs d'uns 60 cm de gruix, i es trobava reforqada per cinc arcs. Aquests arcs es varen poder dc:-*z--='=': z a
paret  nord de I 'ed i f ic i  com a la  sud,  iens en donen una v is ió aproximada de la magni tud.  Les mides ex¿c: :s  : .  . : : .=-¿
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són, en peus romans,3 de 49,32 x 35,13, amb uns murs de 2,03 peus de gruix, i en peus itálics,4 de 53,10 x37,82, amb
uns murs de 2,18 peus de gruix. La volta estava enllurda a l 'exterior, cosa que fa pensar que ens trobam davant un edifici
que tenia la volta vista i que no estava cobefta per cap altra estructura o element arquitectdnic. A l'interior estava recoberta
amb morter hidráulic, preparat per aguantar la preséncia de grans quantitats d'aigua. La composició en mostrava a primera
vista l 'antiguitat, ja que hi havia gran quantitat de fragments de cerámica. Aquest revestiment era diferent del que es trobá a
I'habitació adjunta que aparegué a I 'est, que semblava tenir les parets estucades, cosa que ens podria fer veure una diferent
funcionalitat entre els dos ámbits.

No es pot dir res sobre la datació de la cisterna i la cronologia queda pendent d'establir en próximes campanyes d'excavació
en profunditat.

En resum, la campanya d'excavacions a la finca de Santa Anna, tot i que s'ha fet en una zona altament intervinguda, ha
permés trobar la part mai no excavada de la cisterna sobre la qual investigaren parcialment Ruiz Argiles i Ensenyat. A més,
aquesta finca en els propers anys pot aportar dades d'interés sobre la zona sud del fdrum de Pollentia. Quedar clar l ' interés
per ubicar topográficament els diferents plánols i les troballes que es tenen de les excavacions antigues a la ciutat.5 Aixd,
juntament amb els treballs que es duen a terme cada estiu durant els cursos d'arqueologia, ens ha de permetre avanqar més
en el coneixement de Pollentia.

Agraiments
Aquesta recerca forma part del projecte d'investigació sobre la ciutat romana de Pollentia que subvenciona el Consorci de
Pollentia, format per l 'Ajuntament d'Alcúdia, el Consell de Mallorca i el Govern balear. Volem agrair a la resta de I 'equip de
les excavacions de Pollentia especialment a M.J. Rjvas, C. Mas, S. Munar, T. Puig i als estudiants que any rere any passen
pel Curs d'arqueologia romana (ara amb el nom d'A. Arribas) haver fet realitat les tasques de recerca a la ciutat. Agraim
també a Helena Inglada i Josep Merino la col.laboració en l 'estudi de les excavacions antigues. Aquest article s' inclou entre
les activitats del Pla nacional de R+D+l "Poblament i cerámica durant l 'antiguitat tardana a les l l les Balears: el caso de
Mallorcau (HUM2004-00663 i HUM2005-00996), Direcció General d'lnvestigació - Secretaria d'Estat de Polít ica Científ ica i
Tecnoldgica - Ministeri de Educació i Ciéncia.

3 Un peu romá correspon aproximadamenl a 29,6 cm.
' Un peu i tál ic correspon aproximadament a 27,5 cm.
5 Sobre les intervencions antigues hi ha en elaboració un projecte per a I 'obtenció del diploma d'estudis avanQats, que podria continu¿r com
a tesi doctoral,  real i lzal per Helena lnglada idir igi t  per Miquel Angel Cau.
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FONTS

- S'ha consultat documentació existent al casal Can Domdnec, a Alcúdia, ubicat al carrer dels Albellons (antic mus'eu de la

Fundació Bryant).

- Fotografia aéria del vol americá del 1956.

- Arxiu Gabriel Uabrés i Quintana (consultable a I 'Arxiu Municipal de Can Bordils de Palma), amb els nÚmeros de registre

següents:

1057. Plánolde les excavacions de la ciutat romana de Pollentia tc. i923-19361.

1058. Campanyes d'excavacions arqueológiques a Pollentiai dirigides per Gabriel Llabrés i, posteriorment, per Joan

Llabrés: apunts i notes, correspondéncia rebuda, comptes de despeses, retalls de diaris i revistes, esborranys de treballs
sobre els diferents materials arqueológics.

- Museu de Mallorca. Són interessants els manuscrits de les excavacions de Pollentia que es troben dipositats al Museu de
Mallorca (de NIG 27629 a NIG 27637):

NIG 27629. u1. Mallorca romana y excavaciones Pollentia. Ig23-Ig25-Ig27-1930-i931,.

NIG 27630. o2. Excavaciones Pollentia. 1933-1934-1935".

N lG 2763 1. n3. Excavaciones Pollentia. 1930- 193 1- 1933- 1934- 1935 -1942,'

N|G27632.u4.A|gunosdibujosde|asexcavaciones ' .

NIG 27633. .5. Dibujos de Pollentia (4).Ig4/,,.

NIG 27634. n6. Lucernas romanas).

NIG 27635. .7. España y Mallorca en la historia de Romau.

NIG 27636. u8. España romana>,

NIG 27637.  "9.  Numismát ica romanau.




