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El pro¡ecte de consolidació, ?dequació
i difusió social del iaciment talaiütic de
s'Hospitalet Vell (Manacor)
Margalida Munar Grimalt
Magdalena Salas Burguera
Damiá Ramis Berard

1. lntroducció
El projecte d'actuació a s'Hospitalet Vell comenqá l 'any 2001, quan des de la Direcció del Museu d'História de Manacor ens
várem plantejar continuar les tasques d'investigació dutes a terme en aquest jaciment per al Museu de Mallorca durant les

décades dels anys setanta i vuitanta. Així i tot, després de diverses visites al jaciment, ens adonárem que I'actuació prioritária

era salvar algunes de les estructures del jaciment de la desaparició i de l 'abandonament, i dotar-les dels elements arquitec-
tdnics i de difusió adients per a una correcta interpretació del conjunt arqueoldgic excavat.

D'aquesta manera va néixer aquest projecte de consolidació, adequació i difusió social del jaciment talaidtic de s'Hospitalet
Vell, desenvolupat entre els anys 2002 i 2004, amb el suport del Consell de Mallorca i l 'Ajuntament de Manacor, que hi han
aportat un pressupost conjunt aproximat de 36.000 € durant aquest tres anys.

2. Situació del jaciment
EI jaciment de s'Hospitalet Vell es troba a la part meridional del terme de Manacor, prop de la costa, en direcció a Cales
de Mallorca. Es situat al polígon 21, parcel la 12i, del terme de lVlanacor i té el número d'inventari 26-140 del Catáleg de
centres d'interés cultural de Manacor. Les coordenades UTM són: X= 522.600, Y = 4.370.380 i7=85; amb una extensió
de 20.000 m'?.

Es tracta d'una zona plana, propera a la mar i amb poca poténcia de terra. En l 'actualitat ens trobam amb uns.terrenys en
general pobres, a més d'excessivament explotats.

3. Antecedents
Les primeres referéncies al poblat de s'Hospitalet són de Watelin i Mayr, que, al principi de segle, ja destacaren la importán-
cia de Ia muralla i l 'existéncia a l ' interior del poblat d'un talaiot de planta quadrangular que conservava prácticament complet
el sistema de coberta.

El 1942 el pare Miquel Alcover publicá una hipotética planta i un assaig de reconstrucció de l 'estructura arquitectonica del
talaiot. El 1958, dins el projecte d'investigació que dirigí el professor Lluís Pericot, s' intentá iniciar-ne I 'estudi sistemátic. Les

dificultats económiques del moment impediren que es dugués endavant el projecte i només es deforestá una part de la mu-
ralla, actuació que va ser presentada en el Simposi de Barcelona sobre Arquitectura Megalít ica i Cicldpia Catalanobalear.

En la década dels setanta, dins els treballs de camp que desenvolupá el Departament de Prehistória de la Facultat de Lletres
de Palma, quan depenia de la Universitat de Barcelona, s'aixecá una planimetria provisional del talaiot, donada a condixer el
1973. Després la rectificá Rosselló Bordoy, en el seu estudi La cultura talayótica en Mallorca, dins el pla d'investigaciÓ dirigit
pel Museu de Mallorca amb les subvencions de la Direcció General de Belles Arts de Madrid. Entre la década dels anys 70
i 80 es varen estudiar el talaiot i el recinte amurallat, zones que delimiten el conjunt prehistóric pel sud-oest i per I 'oest. Les
actuacions que es varen fer durant aquells anys són les següents:

Es deforestaren el talaiot i les habitacions adossades.

Es feren cales de comprovació a I 'exterior de la muralla i es delimitaren els paraments.

S'excavá la cambra del talaiot i es feren l 'análisi estratigráfica i l 'estudi inicial dels materials trobats.

S'excavaren les habitacions adossades a I 'est del talaiot i es feren cales de comprovació al sud i a I 'est d'aquest talaiot.

S'excavá el recinte emmurallat. Es delimitaren i s'excavaren les habitacions del recinte, i es consolidaren les zones del
mur que s'havien desplomat.



Aquesta investigació va permetre que es donás una hipótesi de treball sobre el jaciment. Lequip de treball va provar l 'ocu-
pació del poblat al f inal del segle lV a. de la n. e., grácies a l 'aparició de petits fragments de cerámica ática, una pervivéncia
poc vista al l larg del segle l l l  a. de Ia n. e.. Aixi mateix, a partir de les páteres campanianes aparegudes a les habitacions del
recinte quadrangular, se'n va establir com a possible data d'abandonament el f inal del segle l l l  i  el comenEament del l l . Fora
del recinte hi ha una dispersió ámplia de cerlmiques sigil. lades imperials, hispániques i clares, i una agulla d'os rematada
amb un capet femení d'época flávia. Al voltant del talaiot hi hagué una reocupació tardana d'dpoca islámica.

En aquesta época també es dugueren a terme treballs d'excavació als navetiformes, on es localitzaren quatre estructures:

- Navetiforme l, que té 16,60 m de llargada t7,5 m d'amplada. A l 'entrada conserva unes l loses planes amb qué es di-
ferencia l 'exterior de l ' interior. A la part central es localitzá una llar, que Rosselló anomená "hogar parri l la, (ROSSELLó,
1989).

- Navetiforme ll, amb 10,30 m de llargada i una amplada de 8,50 m. Un dels murs laterals (E) presenta una orientació
diferent de la de la resta de I 'edifici. Sobre aquest navetiforme no hi ha hagut cap publicació.

- Navetiforme ll l . Es tracta d'un navetiforme geminat, una part del qual conserva tota la planta. fexcavació es comenQá,
perd no es finalitzá.

- Navetiforme lV, que és una naveta que es troba en molt mal estat de conservació i la planta de la qual s' intueix l leugera-
ment i que deu fer al voltant de 16 m de llarg.

A la mateixa finca apareixen restes de murs i sabem, per informacions orals, que hi havia estructures que ja han
r ' lpqa na rpor rt

4. Projecte de s'Hospitalet Vell
Des de l 'any 2OO2 fins al 2004 ha tingut l loc el projecte de consolidació, adequació idifusió social deljaciment de s'Hospi-
talet Vell, que forma part del projecte d'investigació que duen endavant el Museu d'Histdria de Manacor i I 'Aiuntament de
Manacor, amb un conveni de col.laboració del Consell de Mallorca.

4.1 . Objectius
En aquest projecte s'han assolit els objectius següents:

I. Consolidar les estructures excavades per l'equip del Museu de Mallorca per evitar-ne, d'aquesta manera, el deteriorament
i I 'esbucamenf. Aquestes estructures ja fa entre quinze i vint-i-cinc anys que varen ser excavades, i durant aquest temps
no s'hi ha fet cap tipus d'intervenció. A causa de la intensa freqüentació del jaciment, s'ha produit una erosió molt forta
en alguns murs. Així, el fet que la gent pugi per damunt els murs i també que el bestiar pasturi per tota la terra han anat
deteriorant el conjunt.

2. Permetre una correcta visualització dels monuments consolidats identificant-ne clarament els espais i els elements cons-
tructius. Només consolidant les estructures i netejant-les es poden visualitzar netament tots aquests elements arquitec-
tdnics. D'altra manera, el visitant només hi veu un caramull de pedres. S'ha de pensar que per a una persona aliena
a I'arqueologia és molt difíci l imaginar com podia ser I 'habitació que se l i mostra. Per tant, com més clars estiguin els
elements, més fácil será identif icar les diferents zones d'ús i la funcionalitat que tenien.

3. Excavació de l'exterior dels navetiformes I i ll, que ja investigá I'equip del Museu de Mallorca. (Només excavant els ex-
teriors seria possible consolidar aquestes habitacions.) S'ha tractat d'una intervenció minima per poder fer una bona
consolidació. S'ha de pensar que els exteriors dels navetiformes i l 'espai entre aquests es trobaven en una cota superior.
Aquest objectiu, peró, no s'ha pogut assolir per falta de temps i perqué han aparegut noves estructures, que obren noves
possibil i tats en I 'estudi científ ic del jaciment.

4. Realització del projecte arquitectónic que permeti adequar el jaciment per a la visita. Aquest era un dels altres objectius
prioritaris, ja que, sense una adequació correcta, el jaciment no es pot visitar. Aquesta adequació inclola crear un centre
de visitants, tancar el jaciment, col.locar-hi les senyalitzacions adients i crear unes zones de circulació per poder veure
millor les estructures i per evitar que es facin malbé. Quant a aquest objectiu, el projecte per crear un centre de visitants
ha quedat ajornat, ja que, de fet, volem que sigui el mateix Museu que es converteixi en un vertader centre d'interpretació
de d i ferents jac iments i  immobles del  munic ip i .

5. Difusió social ididáctica del jaciment. La difusió s'ha fet en dos vessants:

a) El primer, amb la participació de la gent de Manacor en les tasques de consolidació i d'adequació del jaciment, a través
de diferents camps de treball durant I 'estiu.

b) El segon, a través de les visites programades al jaciment.

4.2. Tasques de csnsolidació
- S'ha netejat de terra i de vegetació.

- S'han identif icat els elements constitutius de les estructures que han perdut el l loc originari. S'ha pogut fer grácies a la
docu mentació fotográfica a ntiga.

- S'han consolidat les crestes dels murs mitjanqant la col.locació d'un morter de calq a manera de reble.
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S'han reposat al l loc d'origen tots els elements arquitectónics identif icats. En aquells l locs on s'havien perdut elements
originaris i era indispensable reposar-los a causa de la manca d'estabil itat estática de l 'estructura, s'han col.locat elements
de mides semblants als originals, delimitats per un cordó de morter de calq.

S'han an ivellat els sdls de les ha bitacions. Aq uest a n ivellament s'ha fet am b grava de Son Carrió, ja q ue té u n color beix
clar que la diferencia clarament de les pedres de I 'entorn.

4.3. Ambits d'actuació del projecte

Durant aquests tres anys les actuacions s'han centrat en tres ámbits diferents del jaciment.

Pel que fa al recinte rectangular, les tasques que s'han fet són les següents.

Habitació A

- Tenia la l lar de foc amb pedres perdudes de la fi lada superior i s'ha consolidat.

-  A l  por ta l  d 'entradahaviacaigute l  brancal  del  por ta l  is 'hare integrat .  l -excavaciódel  rebl imentdel  paramentenspossib i l i tá
agafar mostres de fauna per tenir-ne una datació radiocarbonica (KlA-23769:2.205 ¡30 cal. BP). Aquesta data concorda
amb els estudis de materials fets per Rosselló Bordoy d'aquest recinte que es coneixen.

- Un muret de subdivisió interna estava deteriorat i s'ha consolidat.

- Totes les crestes dels murs estaven erosionades I s'han consolidat.

- En aquesta habitació s'han trobat algunes zones on hi havia material cerámic rn sifu. Aquest material s'ha trobat quan s'ha
netejat mecánicament.

- Adossat a l 'habitació A, hi ha un muret de dues fi lades, que s'ha consolidat i que també ha proporcionat material durant
la neteja.

- S'ha netejat el forat que hi ha a I 'entrada de I 'habitaci6. Fa la sensació que en el moment de l 'excavació no s'arribá al f inal
del forat, ja que s'ha trobat cerámica in situ.

lmatge de l'hailtadó A, abans i després de la intervenció.

Habitació B

- Totes les crestes dels murs estaven erosionades i s'han consolidat.

- En aquesta habitació s'han trobat algunes zones on hi havia material cerámic ln siÍu. Aquest material s'ha trobat quan s'ha
fet la neteja mecánica.

- S'ha consolidat un muret que formava part d'una habitació més petita.

- S'han aixecat i consolidat els dos tambors de columna que es trobaven dins aquesta habitació.

- S'ha netejat el forat que hi ha a l 'entrada de l 'habitació.

- S'ha consolidat el mur adossat a aquesta habitació. Per sota aquest mur s'han trobat abundant material cerámic i restes
faunístiques.

Habitació C

- Totes les crestes dels murs estaven erosionades i s'han consolidat,

- S'ha netejat i consolidat el portal d'entrada a aquesta habitació, que es trobava molt emmascarat per la vegetació.

- S'ha consolidat el mur mitger entre les habitaclons A i C.

- S'ha documentat l 'existdncia d'un anivellament intencionat del terra de l 'habitació, ja que la roca mare era molt irregular.
Només han aparegut alguns fragments de cerámica talaiótica i ebusitana.
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Pel que fa al talaiot, les tasques varen ser les següents:

Habitació A

Es netejá I 'espai, peró no s'hi trobá cap nivell arqueoldgic férti l .

Habitació B

Ha estat la més férti l  arqueoldgicament. Sota el nivell superficial aparegué un nivell de cendres i carbons (UE 2), que s'es-
tenia peftot, encara que fonamentalment per la part posterior de I 'habitació. Sembla que es tracta d'un foc generalitzat que
hi ha dins l 'habitació i que es fa per preparar el terra que trepitgen. Aquest nivell apareix sota el mur que s'estén entre l 'ha-
bitació B i la C i la cantonada amb la D, la qual cosa ens indica que la compartimentació de l 'espai és posterior en aquest
nivell d'ús. De fet, quan es varen treure unes pedres que reforgaven el mur (UE 20), hi aparegué davall un fragment amorf
d'ámfora romana.

Habitació C

Es netejá de terra i d'herbes aquest espai i s'arribá fins a la roca mare, peró es trobaren escassos fragments cerámics.
S'aixecaren les pedres caigudes. Així mateix, fent la neteja s'ha comprovat l 'existéncia de forats tallats a la roca mare, que
estaven reomplerts amb el mateix nivell superficial, la qual cosa ens indica que ja s'havien buidat durant l 'excavació del anys
vuitanta.

Habitació D

Es netejá l 'habitació, menys a la banda sud-est, que és on comenQa la zona que encara no está excavada. No queda clar si
les pedres que hi ha en aquesta banda són pedres que es varen apilar allá o són restes d'algun nivell de destrucció.

Al costat del mur de separació entre aquesta habitació i l 'A várem trobar una pedra retocada que tapava un forat excavat
ala roca, on varen aparéixer cerámica talaiótica, ebusitana, i un objecte de plom que sembla que és una fíbula, en aquest
moment encara pendent d'analitzar. Tot el sediment d'aquest forat s'ha guardat per poder fer Ia flotació.

Grácies a les fotografies que ha proporcionat el Museu de Mallorca i a les pedres trobades ln slfu dins aquesta habitació,
s'ha pogut constatar la preséncia d'un pilar central, que hem restaurat. Per dur a terme aquesta feina ha estat necessari un
camió grua.

Habitació E

Es neiejá I 'espai i s'arribá fins a la roca mare, procés en qué es trobá poc material. Com ja mostraven els plánols de Rosselló,
s'ha confirmat que aquesta habitació continua per sota el mur de compartimentació de la finca, cap a I 'oest.

Diferents ¡matges de I'habftacb D: en el moment de I'excavació dels anys
vuitanta (Riera, 1995), al comenEament de les tasques d'intervenció el

2003, ial final de la consolidació i la restauració.
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Habitació F

Durant la neteja d'aquesta habitació, sota el nivell superficial s'excavá un sediment vermellós, quasi estéril, i només s'hi trobá
un os de bou.

Habitació G

Es netejá l'espai, sense trobar cap nivell arqueológic.

Habitació H

Es netejá l'espai, sense trobar cap nivell arqueoldgic.

Talaiot

1. A l' interior, es va netejar només mig talaiot, mentre que queda pendent per a próximes campanyes I'altra part. EI para
ment interior oest está format per pedres més petites que la resta de paraments interiors i es troba consolidat amb ci-
ment. Per tant, ens trobam amb una intervenció dels anys setanta que desconeixíem.

2 .A I'exterior, aprofitant la preséncia del camió grua, es varen treure unes pedres de la banda est del talaiot, que proba
blementsón pedres que en varen caure. Han quedat marcades amb les lletres "ETu, en espera que algun dia es pugui
disposar de la memdria del Sr. Rosselló Bordoy per poder aclarir aquest tema.

De la mateixa manera, amb les fotografies de les excavacions antigues que tenim s'ha comprovat que pel cantó nord-est i
a l 'est existia un mur de tancament del talaiot, que degué desaparéixer durant les excavacions dels anys setanta, per poder
arribar amb la grua fins al talaiot.

Pel que fa als navetiformes, les tasques que s'han fet són aquestes:

-  S 'hanete ja tmecán icament to t l ' i n te r io rde l  navet i fo rmel iunapar tde l  navet i fo rmel l  (s 'haac tua ta lazonaqueestava
clarament del imitada).

- S'ha excavat el que faltava de la zona de les llars de lloc i d'una banqueta de pedra. Després s'ha restaurat.
- S'ha restaurat I'absis del navetiforme l. Aquesta restauració várem pensar que era fonamental perqué els visitants en-

tenguessin com funcionava un navetiforme arquitectdnicament. Aixo és degut que les visites entren al jaciment a partir
de la zona de l'absis i, si aquest quedava obert, podrien pensar que es tracta de l'entrada a I'habitatge, en lloc de la part
posterior.

- S'ha excavat I'exterior del navetiforme L Aixd ha proporcionat sorpreses, ja Que es veu com el jaciment d'época navetifor-
me s'estén cap a les habitacions talaidtiques.

- S'han consolidat els murs dels navetiformes I i l l, ise n'han anivellat els sdls.

Estat del navetiforme I una vegada acabades 1es feines de consolidació i restauració. A I'interior es poden veure, per aquest ordre: una
zona enllosada, una banqueta de pedra i la llar de foc.
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Pel que fa al jaciment, de manera global podem fer les afirmacions següents:

- S'ha netejat d'herba tot el jaciment. De la mateixa manera, s'han establert negociacions per contractar una empresa de
jardineria que faci el manteniment tant de s'Hospitalet Vell com de Son Peretó. Aquest és un punt que moltes vegades
pot semblar residual, perd consideram que'és la base perqué el jaciment sempre estigui en condicions dptimes per a la
visita i perqué no es torni a cobrir d'herbes.

- S'han instal. lat els plafons d'informació general i de cada una de les edificacions objecte d'intervenció. Aquesta tasca,
encara que sembli totalment gratuita, duu al darrere tota una feina de reflexió, perqué a l 'hora d'instal. lar el plafó, a més
de pensar en el text que s'hi ha d'incloure (la informació més clara possible en un espai predissenyat), també cal pensar
en el material més adient possible per estar a I 'exterior, durador i que pugui aguantar accions vandáliques.

5. Gonclusions
Una vegada acabat el projecte de consolidació, adequació i difusió social de s'Hospitalet Vell pensam que els resultats són
bons de veure i que qualsevol persona que visit i el jaciment pot anar-se'n amb una idea aproximada d'alguns aspectes clau
de la prehistória mallorquina.

Els objectius que ens várem plantejar al principi del projecte s'han complert i l 'únic que resta és seguir amb la tasca de
manteniment i de difusió en diferents vessants. A partir d'ara ens toca fer la tasca de seguiment, per saber com responen els
materials emorats tant en la consolidació i en la restauració d'estructures com en els plafons.
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