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El jaciment de Torre d’en Galmés: situació i descripció

El jaciment de Torre d’en Galmés està ubicat en el terme mu-
nicipal d’Alaior, a la carretera que va des d’aquest municipi fins a 
la platja de Son Bou, en un trencall que hi ha a l’alçada del quilò-
metre 3, aproximadament.

Està situat sobre la plataforma miocènica de calcarenites que 
ocupa la meitat sud de l’illa, en un petit turó. És a la màxima al-
çada d’aquesta elevació (entorn de 100 metres sobre el nivell del 
mar) on sembla que es va començar a edificar aquest poblat, amb 
la construcció de tres talaiots. A partir d’aquests elements s’articu-
la l’urbanisme propi de l’època talaiòtica, al voltant del bronze fi-
nal amb una perduració fins a època romana.

Torre d’en Galmés està considerat el poblat més gran d’aques-
ta època documentat fins ara a les Balears; té al voltant de 6 ha i 
conté les estructures típiques d’aquest tipus de poblat, com són els 
talaiots, la taula i les cases de tipus mediterrani, amb pati central, 
així com estructures de recollida d’aigua i coves, algunes de les 
quals semblen ser part de la primera ocupació d’aquest indret.

El cercle II

L’estructura de la qual parlem en aquesta comunicació es 
localitza a l’interior del cercle II, situat a la banda sud del poblat 
talaiòtic.

El cercle II de Torre d’en Galmés es va excavar amb la sub-
venció de l’ecotaxa que va assignar el Govern balear i el treball 
que tractem en aquesta comunicació forma part de la memòria 
d’excavació d’aquest cercle.

Aquest cercle, de caire domèstic, que podem situar a partir 
del segle vi a. de la n. e., es troba per la banda est adossat a una 
estructura singular del jaciment i pot ser la més coneguda, com 

és la sala hipòstila o recinte cobert. Mentre que pel costat oest es 
troba adossat i compartint una paret amb el cercle d’habitació 7, 
que actualment està en fase d’excavació per l’equip d’arqueòlegs 
de l’associació d’Amics del Museu de Menorca.

Aquesta estructura o cercle manté una morfologia com d’al-
tres de les mateixes característiques del jaciment: un espai cen-
tral o pati a on s’ubica el fogar o llar i al voltant les habitacions, 
amb diverses funcionalitats i amb una ubicació radial respecte al 
pati. En el cercle podem trobar diversos tipus d’estructures inte-
riors distribuïdes pels diferents espais: banquetes, cocons, sitges i 
d’altres; però serà una estructura de combustió l’objecte d’aques-
ta comunicació.

Carmen Lara Astiz

Una EsTrUcTUra dE combUsTIó 
En El cErclE II dE TorrE d’En Galmés (alaIor-mEnorca)

Vista aèria del cercle II de Torre d’en Galmés amb la sala hipòstila a l’esquerra.
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l’estructura de combustió

L’estructura de combustió documentada es localitza a l’inte-
rior de l’àmbit nord del cercle. Aquesta estructura de combustió 
es troba documentada com l’Unitat Estratigràfica-22 i es troba si-
tuada a l’àmbit 3 al nord del cercle, ben al costat de la paret o mur 
que el tanca i sobre la roca mare.

L’àmbit 3 és una habitació delimitada amb parets de filades 
de pedres, en la qual es pot veure una organització de l’espai, 
una planificació prèvia, a on documentem amés de l’estructura 
de combustió una estructura treballada. Es tracta de la mateixa 
roca mare, treballada, terraplanada, però més alta que el sòl de 
circulació, que podria tractar-se d’una mena de llit delimitat per 
un mur de pedres.

Als peus d’aquesta estructura documentem en primer ter-
me una cubeta i al costat l’estructura de combustió de la qual 
parlem.

Es tracta d’una estructura fabricada en argila decantada, so-
breaixecada i amb una solera plana. A causa d’una acció tèrmi-
ca documentem en aquesta solera traces d’una intensa rubefac-
ció, per efecte d’un procés de combustió, que produeix l’oxidació 
que tinta de color vermell o marró la superfície. Per la banda de 
la paret nord l’estructura sembla adaptar-se al nivell del sòl. Per 
tant s’adaptaria d’alguna manera al sòl d’ocupació. La seva mor-

fologia és rectangular amb tendència arronyonada i amida 1 m de 
llargària per 75 cm d’amplada i té uns 2 cm de solera rubefacta-
da. Es troba construïda en dues parts, al mig hi ha un escletxa de 
5 mm. Per una banda té 44 cm a la banda nord i a la banda sud 
fa 56 cm.

Per totes les característiques exposades, tant morfomètri-
ques com físiques i d’ubicació, sembla que l’estructura de com-
bustió ha pogut tenir la funcionalitat de braser o contenidor de 
brases i a la vegada potser d’il·luminació, i pensem que es pot 
relacionar amb el fogar (UE 10) de l’àmbit 8, existent al mateix 
cercle d’habitació, a la zona oberta de pati i ben al costat de l’ha-

Possible llit de l’àmbit 3

Estructura de combustió: braser
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bitació. Per tant, creiem que es traslladarien carbons de la zona 
de fogar o llar situada al pati fins a l’habitació i situarien aquests 
carbons sobre l’estructura de combustió per tal de donar escalfor 
i llum a l’habitació.

Com explicàvem més amunt s’ha documentat una cubeta 
d’uns 80 cm de diàmetre al costat de l’estructura de combustió, 
que pensem que podria ser un contenidor de cendres procedents 
del braser. Per tant, ambdues estructures es relacionarien entre 
elles. En una s’exerciria l’activitat de combustió mentre que pos-
siblement la cubeta seria el dipòsit de les possibles cendres; a la 
UE 13, a la qual s’adossa, hem recollit terra barrejada amb cen-
dres.

La paraula braser es troba en bibliografia prehistòrica (Gas-
có, 1985: 116). Encara que també trobem l’accepció llar segui-
da de la funcionalitat ‘per processar menjar, per escalfar, etc.’, 
o ‘estructura de combustió amb la funcionalitat d’il·luminació, 
escalfament, domèstica o artesanal’, però com a accepcions ge-
neralistes que a vegades porten a analogies de l’etnologia. A no-

saltres, ens ha semblat bé dir-ne braser perquè a la nostra cultura 
porta implícita la funció de contenidor de brases o carbons i pot 
ser més didàctica per a un públic no tan especialitzat. I creiem 
que la funcionalitat de l’estructura de combustió que tenim da-
vant és aquesta.

Sempre un braser està associat a una llar o un fogar que 
l’aprovisiona (Gascó, 1985, 116). Aquest fet ens indica una ac-
tivitat complementària. Les brases es traslladarien des del fogar 
que es documenta en el que considerem el pati del cercle. Segura-
ment el trasllat el farien amb un contenidor ceràmic o de pell.

Amb els elements que hem descrit: llit, cubeta, braser a 
l’interior de l’habitació, creiem que podem assignar una fun-

Planta de l’estructura de combustió

Secció: relacions físiques entre les unitats estratigràfiques de l’àmbit 3

Fogar o llar del cercle II
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cionalitat a aquest àmbit, i seria la de descans. A més no es do-
cumenta cap element que ens faci pensar en una altra mena de 
funció.

Estructures de combustió: generalitzacions

Entenem per estructura de combustió construccions so-
breaixecades, excavades o planes sobre el terra d’ocupació di-
rectament o amb una preparació del terra en les qual s’han tingut 
processos de transformació calòrica d’alguns tipus de matèria. 
Parlaríem de quatre supòsits de funcions (Pons et alii, 2002: 
154):

– transformació alimentària o domèstica
– producció artefactual o artesanal
– ritual, il·luminació
– escalfament-il·luminació

S’insisteix moltes vegades que no s’ha d’entendre el con-
cepte de llar solament com a sinònim d’un foc, sinó com a ele-
ment més permanent i simbòlic de la casa (Maluquer, 1986: 38). 
En el nostre cas la presència de dues estructures de combustió a 
l’interior del mateix espai domèstic, encara que amb diferents 
ubicacions, ens porta a assignar-hi diferents funcionalitats, però 

també a considerar-les com a activitats complementàries, sense 
oblidar la dependència una de l’altra. No obstant això, encara te-
nim pendent d’estudi les mostres micromorfològiques de les es-
tructures i aquesta comunicació és una aproximació a les nostres 
hipòtesis de treball.

Des de la nostra perspectiva, el tipus d’emplaçament i les 
relacions espacials, així com les seves característiques construc-
tives, fan que relacionem l’estructura de combustió de Torre d’en 
Galmés amb paral·lels de les Balears, de Catalunya i el sud de 
França.

A les Balears, en els naviformes de Son Oms, Canyamel i 
Hospitalet, datats en el bronze final i amb pervivència fins a la 
transició a la primera edat del ferro, s’han documentat “hogares 
en plataforma i fogón” o “caixa per conservar les brases” (Rosse-
lló Bordoy, 1993: 48,50, 260, 267; Guerrero Ayuso et alii, 2007: 
253), tal vegada en la mateixa línia de funcionalitat que el braser 
de Torre d’en Galmés. 

A Can Roqueta (Sabadell) s’han documentat llars mòbils o 
brasers. Es tracta de recipients de fang per contenir brases o cen-
dres que han deixat a la seva solera el mateix tipus de rubefacció 
que trobem en el braser objecte d’aquesta comunicació (García; 
Lara, 1999: 193-204).

A Mas Castellar de Pontós, a Girona, es fa un estudi molt 
exhaustiu de les estructures de combustió documentades. D’en-
tre aquestes hi ha estructures sobre les quals es diu que “la placa 
d’argila s’ubica directament sobre el sòl d’ocupació”, que s’han 
interpretat com un foc d’il·luminació-calefacció i es troben en un 
cantó de l’habitació; “la seva morfologia es arronyonada”, do-
cumentat a la unitat habitacional 8 (Pons et alii, 2002: 138); per 
tant, molt properes a les característiques de la nostra estructu-
ra de combustió, també pel que fa a ubicació, la qual és un dels 
elements importants en l’anàlisi d’aquest tipus d’estructures. Te-
nim innumerables exemples en els diferents jaciments sobre llars 
construïdes, planes, o disposades directament sobre el sòl d’ocu-
pació com la nostra estructura. Per tant és un element imprescin-
dible de l’interior de les habitacions per donar-hi confortabilitat 
des de cronologia antiga.

Es parla d’aquest tipus d’estructura com d’escalfament lent 
i escalfament de l’atmosfera de l’indret a on s’ubica o de claredat 
amb un punt vermell de llum (Gascó, 1985: 116).

Un exemple d’un tipus d’estructura de combustió però de 
tipus cultual el trobem als Vilars d’Arbeca (Lleida), a on es do-
cumenten estructures de tipus orientalitzant. No podem deixar 

Extracció d’una mostra de micromorfologia de la llar del cercle
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de banda en aquesta etapa cronològica de la Mediterrània aquest 
tipus d’estructures rituals, datades a la Fortalesa dels Vilars du-
rant el segle v a. de la n. e. (G.I.P.: 2005, 651-667). Aquest equip 
d’investigació documenta també estructures de combustió en el 
Vilot de Montagut (Alcarràs-Lleida) i distingeix entre llars i cu-
betes: “Aquestes com l’única estructura amb una preparació prè-
via mentre que les llars es caracteritzen per estar formades per un 
únic estrat de terra cremada i en algun cas amb nivell de carbons” 
(G.I.P: 2002, 61).

Com veiem són nombrosos els exemples que ens ajuden a 
poder establir paral·lels i ampliar l’estudi sobre aquest tipus d’es-
tructures.

Projecte didàctic

Dins del projecte didàctic del Servei de Patrimoni del Con-
sell Insular de Menorca sobre el jaciment de Torre d’en Galmés 
hi ha hagut un treball molt important, que és el de la consolidació 
de l’estructura a fi d’oferir-la al visitant. 

El restaurador Xisco Isbert va realitzar aquesta consolidació 
sobre la seva solera, ja que si no hi havia perill de deteriorament. 
Després ell mateix se’n va fer càrrec de la protecció amb una co-
berta de vidre especial i en aquests moments és com es troba al 
jaciment. . 

Ha estat una molt bona ocasió d’oferir al visitant una estruc-
tura de caire domèstic a l’interior d’un dels cercles de Torre d’en 
Galmés amb un cartell informatiu que dóna explicació de la fun-
cionalitat de l’element de combustió.

Àmbit 3 una volta acabats els treballs de museïtzació de l’estructura de combustió
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