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Situació i descripció del jaciment

El conjunt arqueològic de Cornia Nou està situat al nord del 
km 2,5 del camí que va de Maó a Sant Climent, entre l’actual po-
lígon industrial i la carretera de l’aeroport. Les seves coordena-
des UTM. són 650,600 / 4415,550. S’aixeca sobre un roquissar 
de calcoarenites terciàries, conegudes popularment amb el nom 
de marès de Cornia, que ha estat objecte d’explotació, en època 
contemporània, per a l’elaboració de cantons per a la construcció. 
Dins dels límits del mateix jaciment es poden observar les evi-
dències d’aquests treballs d’extracció. Actualment, el conjunt es 
pot separar en dos sectors, un de situat més a l’est i un més cap a 
l’oest, separats per una zona on no s’aprecien restes arqueològi-
ques. És possible que l’explotació del marès, juntament amb les 
tasques agrícoles, hagin destruït la part del jaciment compresa 
entre aquests dos sectors, però tampoc no es pot descartar la pos-
sibilitat que l’espai que queda entre els diferents edificis no esti-
gués totalment ocupat per les construccions del poblat.

Zona occidental

En aquest sector trobem un gran talaiot de planta circular, 
d’uns 26 metres de diàmetre. Està construït amb pedres desbas-
tades, més aviat planes a la part superior, que estan col·locades 
en sec, en posició horitzontal i formant un fort talús, la qual cosa 
dóna al conjunt una estructura externa troncocònica. Al cos-
tat sud, a la part de dalt de l’edifici, s’obre una porta de 2,20 
m d’amplada amb una escala monumental, que devia permetre 
l’accés a l’interior per la part superior.

Annexes al monument s’observen estructures corresponents 
a almenys dues construccions de murs corbs i façana còncava, en 
part tapades per l’enderroc provinent de la part de dalt del talaiot.

Una d’aquestes construccions està situada al sud del talaiot. 
La façana és còncava, d’uns 14 m, i al centre hi ha una obertu-
ra. A l’interior és identificable un espai oval, de 9,30 per 3,90 m, 
paral·lel a la façana, i un segon espai cap al nord. Aquest edifici 
es va començar a excavar durant la campanya de 2008.

A l’oest del talaiot trobem una construcció de caracterís-
tiques similars a l’anterior, però de proporcions més reduïdes. 
Té una façana corba de 8,90 m, i un mur oest que permet dir 
que la llargada del monument seria d’uns 11,85 m. La porta està 
reforçada per dues pedres col·locades en posició vertical, i a 
l’interior s’endevina un espai polilobulat en el qual, actualment, 
no s’identifica cap pilastra. 

En aquesta zona, a 8,5 m a l’est del talaiot, hi ha també una 
cova de planta circular, reblerta de pedres.

Zona oriental

Aquesta part està ocupada per un turó rocós d’uns 4000 m 
quadrats, situat a una cota de 83 m sobre el nivell del mar. Al 
nord i a l’est, el tall es tan escarpat que l’accés al turó es fa im-
possible. Al sud i a l’oest, on el pendent del turó és més suau, s’hi 
poden observar les restes d’una murada de pedra seca.

A l’est d’aquesta petita acròpolis hi ha un recinte amb una 
cisterna excavada a la roca. A causa de la continuïtat de l’ús 
d’aquestes estructures, es fa difícil una atribució cronològica cla-
ra, però la seva proximitat a la murada permet proposar que el 
seu origen podria ser antic.

Al sud-est del turó, sobreposat al mur que el tanca per la 
part sud, s’aixeca un talaiot de mida mitjana i de planta irregular, 
aproximadament globular. Aquest talaiot es va excavar durant les 
campanyes de 2007 i 2008, fet que ens va permetre conèixer amb 
exactitud l’estructura interna de l’edifici.

Lluís Plantalamor Massanet
Joaquim Pons Machado

Antoni Ferrer Rotger

ReSultatS pReliminaRS de leS excavacionS al talaiot eSt de coRnia nou (maó) 
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notícies històriques sobre el jaciment

La monumentalitat del conjunt talaiòtic de Cornia Nou va 
cridar l’atenció, ja al segle XIX, de nombrosos investigadors. La 
primera menció coneguda és la de Joan Ramis a Antigüedades 
célticas de la isla de Menorca, de l’any 1818. També en parla 
Oleo i Cuadrado a la seva Historia de la isla de Menorca (1874-
76). El conjunt apareix, per altra banda, al Mapa arqueológico de 
la isla de Menorca d’R. Blasco, publicat l’any 1879. L’Arxiduc 
Lluís Salvador esmenta també les restes de Cornia Nou a la seva 
obra Die balearen, de 1892. Hernández Sanz en fa referència a 
Noticias generales sobre los monumentos megalíticos de la isla 
de Menorca y reseña detallada de los existentes en el predio Te-
laty de Dalt, de l’any 1898.

Al llarg del segle XX, tot i que també en trobem alguna 
menció en obres de caràcter general (MASCARÓ PASARIUS, 
1968), cap autor es va ocupar de forma específica del conjunt de 
Cornia Nou fins als anys noranta, moment en què Lluís Plantala-
mor inicia la investigació d’aquest jaciment. 

les campanyes d’excavació de 2007 i 2008 al talaiot est
descripció de les estructures

Tot i que ja s’havia dibuixat una planimetria del conjunt 
(PANTALAMOR MASSANET, 1991, I) Cornia Nou no havia 
estat objecte de cap intervenció arqueològica fins a la tardor de 
2007, moment en què un equip d’arqueòlegs vinculats al Mu-
seu de Menorca va iniciar les tasques d’excavació al talaiot més 
oriental d’aquest jaciment. Aquests treballs, a més de permetre 
conèixer l’estructura interna d’aquest edifici, van posar al desco-
bert unes estructures arquitectòniques adossades a l’entrada nord 
del talaiot i dues cisternes al costat oest.

El talaiot est de Cornia Nou és una construcció de planta 
més o menys circular, d’uns 12 metres de diàmetre. Aquest edi-
fici està format per dos cossos ben diferenciats, adossats a cada 
costat d’una murada més antiga. Aquesta murada, que, com ja 
s’ha esmentat, devia delimitar un recinte a la zona elevada que hi 
ha darrere el talaiot, es conserva actualment en estat molt frag-
mentari. 

Una galeria d’alçada considerable (uns 4 m als punts més 
alts) travessa el talaiot de nord a sud. Els murs d’aquesta galeria 
foren construïts mitjançant la tècnica de l’aproximació de filades, 
mentre que la coberta es va resoldre amb la juxtaposició de grans 

lloses de pedra, aproximadament d’un metre de llarg. Un corre-
dor corb, construït amb la mateixa tècnica, porta a una cambre-
ta el·líptica, d’uns dos metres quadrats. Aquesta cambra es troba 
també connectada amb el corredor a través d’un petit conducte 
horitzontal, d’uns 20 cm d’amplada.

A l’entrada nord del talaiot s’hi adossen unes estructures 
posteriors, que corresponen segurament a un moment en què 
aquesta construcció va funcionar com a part d’un habitatge ta-
laiòtic. 

Al nord-oest del talaiot s’hi poden observar dues grans cavi-
tats artificials intercomunicades, excavades a la roca, que es van 
utilitzar com a cisternes, tal com ho evidencien els canals de re-
collida d’aigua conservats. La més gran de les dues conserva una 
part del coll, construït amb pedres de grans dimensions. La seva 
capacitat és, aproximadament, de 16 metres cúbics la més gran i 
de 4 metres cúbics la més petita.

Estratigrafia

En el transcurs de l’excavació del talaiot est es van docu-
mentar un total de 23 unitats estratigràfiques, en una seqüència 
que es pot situar, sobre la base de les tipologies ceràmiques, entre 
el segle III aC i l’època contemporània.

A l’exterior del talaiot, pel costat nord, s’hi adossava una 
rampa de paret seca (UE-1) construïda sobre un nivell de terra 
vegetal (UE-3). El seu desmuntatge va permetre constatar que 
contenia fragments de ceràmica talaiòtica, púnica, medieval is-
làmica i, sobretot, moderna i contemporània. El nivell immedia-
tament inferior (UE-3) contenia també ceràmica d’èpoques di-
verses, amb un predomini clar de fragments d’època islàmica i 
contemporània.

També a l’exterior del talaiot, però al costat oest, per sota de 
la UE-3, va aparèixer un nivell (UE-10) amb una enorme concen-
tració de fragments d’àmfores púniques ebusitanes. La cronolo-
gia d’aquest nivell, en funció de les tipologies de les ceràmiques 
que contenia (A-PE 16, A-PE 22) es pot situar devers el segle III 
aC. La UE-3 cobria també la boca de la més gran de les dues cis-
ternes abans esmentades. La boca de la més petita estava coberta 
per la UE-15 (que estava, al seu torn, per sota de la UE-3). 

A l’interior d’aquestes dues cavitats es va documentar tam-
bé tota una seqüència estratigràfica: el nivell que es va detectar 
en començar a excavar la més gran de les dues era la UE-9, que 
contenia una gran quantitat de ceràmica almohade, juntament 
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amb nombrosos fragments de teula. Immediatament per sota es 
va documentar un nou nivell (UE-19), que contenia ceràmiques 
talaiòtiques, púniques, itàliques, ibèriques i romanes laietanes i 
nord-africanes. Les ceràmiques recuperades en aquesta unitat es-
tratigràfica pertanyen a tipologies molt diverses, que es poden si-
tuar, de forma preliminar, entre els segles III aC i III dC.

Per sota d’aquesta unitat estratigràfica es va documentar un 
altre nivell, la UE-21, que cobria, al seu torn, la UE-22. Totes 
dues van proporcionar materials ceràmics púnics ebusitans i, en 
menor mesura, talaiòtics, itàlics i ibèrics. Tot i que els materials 
encara estan en procés d’estudi, podem aventurar una cronologia 
dels segles III-II aC per a aquests dos nivells.

Pel que fa a la cisterna petita, s’hi van documentar dos ni-
vells, la UE-16 i la UE-20, amb una cronologia assimilable, res-
pectivament, a la UE-9 i la UE-19. 

La UE-10 i la UE-17 (que estava per davall la UE-15) re-
posaven directament sobre la roca mare. A la part sud del talaiot, 
molt més alterada per les tasques agrícoles i amb una potència 
de sediment molt menor, la UE-3 (el nivell superficial) estava en 
contacte directe amb la roca mare. A la roca, en aquesta zona, s’hi 
poden observar les marques deixades, en el moment de llaurar, 
per les arades i els tractors.

A l’interior de l’estructura adossada a l’entrada nord del ta-
laiot s’hi van documentar també una sèrie d’unitats estratigràfi-
ques. La més superficial (UE-2), que estava immediatament per 
sota del rebliment de pedres de la rampa, contenia fragments de 
ceràmiques púniques, islàmiques i contemporànies. Per sota hi 
havia un altre nivell (UE-4), que contenia també ceràmica púnica 
i islàmica, però format per una terra un poc més argilosa. Davall 
d’aquest nivell s’hi va documentar una altra capa, la UE-5. La se-
paració entre aquesta unitat estratigràfica i l’anterior estava mar-
cada per una sèrie de lloses planes disposades de forma horitzon-
tal. És possible que aquestes lloses formessin part originalment 
de la coberta de l’estructura. En una casa talaiòtica del poblat de 
Torre d’en Galmés s’han trobat nivells similars de lloses que han 
estat interpretats de la mateixa manera (FERRER ROTGER et 
alii, 2008). La UE-5, que estava situada per sota d’aquestes llo-
ses, estava formada per un sediment totalment diferent, de color 
gris, molt polsós, que contenia únicament ceràmica púnica ebu-
sitana. Per sota d’aquest nivell, reposant ja sobre la roca mare, es 
va documentar encara un altre nivell, la UE-6, amb unes carac-
terístiques semblants a l’anterior, però formada per un sediment 
un poc més blanquinós. Les tipologies ceràmiques d’aquests dos 

nivells, la UE-5 i la UE-6, ens remeten també a cronologies del 
segle III aC.

Dins de la galeria, a la meitat nord, hi havia una acumu-
lació de pedres de mides diverses, rodolades sens dubte des de 
l’exterior. Per sota s’hi estenia la UE-2, el mateix nivell que ha-
víem trobat a l’interior de l’estructura adossada. Davall aquesta 
unitat estratigràfica hi vàrem documentar també la UE-4. A uns 
5 m de l’entrada, la galeria quedava interrompuda per una paret 
seca que, com vàrem poder comprovar, estava construïda sobre 
la UE-4. La UE-2, en canvi, s’hi adossava, de manera que po-
dem afirmar que aquesta paret es va construir amb anterioritat a 
la deposició d’aquesta unitat estratigràfica i amb posterioritat a la 
formació de la UE-4. Per l’altre costat hi havia un altre nivell, la 
UE-12, que s’adossava també a aquesta paret seca. Aquest nivell 
estava format per un sediment argilós, compacte, i contenia frag-
ments de ceràmica púnica, islàmica i contemporània.

Per sota de la UE-4, a la meitat nord, i per sota de la UE-12, 
a la meitat sud de la galeria, s’hi va documentar un altre nivell, la 
UE-8. Aquesta capa estava formada per un sediment molt polsós, 
poc compacte, de color beix clar. Contenia ceràmica púnica amb 
algunes concentracions puntuals d’ossos (sobretot de ca i caprí 
domèstic) i ceràmica contemporània. Tot i que no es podien do-
cumentar canvis en el sediment, a nivell estratigràfic, vàrem in-
terpretar aquestes concentracions de materials com a alteracions 
modernes d’un nivell (la UE-8) que correspondria a cronologies 
antigues. Com en el cas de les unitats estratigràfiques 5, 6, 10 i 
17, la resta dels materials ceràmics d’aquest nivell (les tipolo-
gies A-PE 16, COM-EB 69 i CC-99) ens remeten a cronologies 
del segle III aC. En aquest nivell es van recuperar també alguns 
fragments de ferro, molt deteriorats, que podrien correspondre a 
algun tipus d’eina.

Davall de la UE-8, immediatament per sobre de la roca mare 
i estenent-se per tota la galeria, s’hi va documentar la UE-11. Es 
tractava d’un nivell molt poc compacte, de color cendrós, que 
contenia ceràmica púnica ebusitana i algun fragment de ceràmi-
ca talaiòtica. Sobre la base de les tipologies ceràmiques (A-PE 
22, A-PE 16 i COM-EB 73) podem enquadrar aquest nivell, igual 
que la UE-8, en el segle III aC. S’hi van recuperar també alguns 
molons, així com un braçalet de bronze.

Pel que fa a la cambra lateral, la seva excavació va perme-
tre documentar un nivell de terra (UE-13) poc compacta, de color 
beix, amb una gran abundància de pedres i molt poc material: al-
guns fragments de ceràmica púnica i, en menor proporció, talaiòti-
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ca. Entre els fragments talaiòtics cal destacar una ansa de mon-
yó, possiblement d’un vas troncocònic, que ens remet a tipologies 
pròpies del talaiòtic inicial. Formes semblants es troben entre els 
materials recuperats al talaiot de Trebalúger, as Castell (PLAN-
TALAMOR MASSANET, 1991, II), o a les navetes d’habitació 
de Clariana, a Ciutadella (PLANTALAMOR MASSANET i AN-
GLADA GOMILA, 1978). En aquest espai s’hi va recuperar tam-
bé un punxó d’os, gairebé sencer. Aquesta unitat estratigràfica no 
es va poder acabar d’excavar, perquè els murs de la cambra, a la 
part baixa, no estaven gaire ben assentats. És possible que aquesta 
part de l’estructura presentés problemes d’estabilitat ja en època 
antiga i s’optés per reblir la cambra de pedres fins a una certa alça-
da, a fi de donar més consistència a les bases dels murs. Açò ex-
plicaria la naturalesa de la UE-13, formada gairebé exclusivament 
per pedres, i l’escassetat de materials arqueològics. 

conclusions

El talaiot est de Cornia Nou correspondria al que s’ha ano-
menat talaiots amb estructura d’eix longitudinal (PLANTALA-
MOR MASSANET, 1991, II). Aquests edificis, ben diferents dels 
talaiots amb columna o cúpula central (que són molt més corrents 
a Mallorca), recorden els protonuragues navetiformes de Sarden-
ya (MANCA DEMURTAS i DEMURTAS, 1991).

A partir de la seqüència estratigràfica de les estructures ar-
quitectòniques podem afirmar que el talaiot est de Cornia Nou és 
clarament posterior a la murada que delimita la part més alta del 
jaciment. És molt probable que aquesta zona constitueixi el nu-
cli original del poblat, que després s’hauria anat estenent cap al 
sud-oest. Aquest tipus de recintes, amb torres afegides, són molt 
freqüents a la prehistòria recent de la Mediterrània occidental: en 
tenim exemples a Cucuruzzu o a Calzola-Castellucciu, Còrsega 
(CESARI, 1989), i a Monte Baranda, Sardenya (MORAVETTI, 
2002). El passadís que travessa el talaiot de banda a banda incli-
na a plantejar la hipòtesi segons la qual el talaiot constituiria un 
accés fortificat al recinte emmurallat. La petita cambra situada a 
l’oest del corredor, amb una espècie d’espitllera que permet mi-
rar cap al corredor, podria estar relacionada amb aquesta funció. 
Per altra banda, de l’anàlisi visual de les parets internes del co-
rredor sembla que es pot concloure que el talaiot no es va ados-
sar a un punt de la muralla on ja existia un accés, sinó que aquest 

es va obrir amb posterioritat a la construcció de la muralla, molt 
probablement en el moment de construir el talaiot.

Malgrat tot, els materials recuperats als nivells inferiors 
(UE-8, UE-11) de l’interior del talaiot (molins manuals, cerà-
miques d’ús domèstic com gerretes, etc.) evidencien que en un 
moment posterior aquest edifici va formar part d’un habitatge. 
D’acord amb les tipologies ceràmiques, podem situar el moment 
final d’aquesta reutilització del talaiot cap al segle III aC. És 
molt probable que les estructures adossades a l’entrada nord de 
l’edifici, no excavades encara en tota la seva extensió, correspon-
guin a aquest moment. En temps més recents (possiblement en 
època contemporània), quan el sostre de la meitat sud del talaiot 
ja havia desaparegut, es va construir la paret seca (UE-14) que 
dividia el corredor per tal de tancar la part coberta i crear, possi-
blement, un aixopluc per al bestiar.

L’excavació de les dues grans cavitats situades al nord-oest 
del talaiot ha permès confirmar que van ser utilitzades, almenys 
en una etapa final, com a cisternes (a part dels canals de recollida 
d’aigua de l’exterior, a la paret de la més gran de les dues s’hi po-
den apreciar marques de desgast que semblen evidenciar la utilit-
zació reiterada d’un recipient lligat a una corda per tal d’extreure 
aigua). Les dues cisternes tenen un volum total d’uns vint me-
tres cúbics, fet que ens pot servir per fer-nos una idea aproxima-
da del pes demogràfic del grup que les va utilitzar com a reserva 
d’aigua. 

Sobre la base dels materials recuperats (tot i que encara es 
troben en procés d’estudi) podem aventurar que l’amortització 
d’aquestes estructures es va iniciar cap als segles III-II aC (UE-
21 i UE-22) però que es van continuar utilitzant com a abocador 
fins als primers segles de la nostra era (UE-19 i UE-20). Trobem, 
després, un buit en el registre arqueològic, que podria correspon-
dre amb un moment en què l’assentament no estava poblat. És 
ja en època almohade quan aquest lloc es torna a emprar com a 
abocador, moment en què s’haurien format la UE-19 i la UE-16. 
La gran quantitat de ceràmica recuperada en aquestes unitats es-
tratigràfiques, així com la seva qualitat (són relativament abun-
dants les peces pintades i vidriades), podria ser un indici de la 
importància de l’assentament que va generar aquesta acumulació 
de restes. L’abundància de restes de teula, en aquests dos nivells, 
podria evidenciar també la proximitat de les estructures d’hàbitat 
corresponents a aquest moment.
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Plànol general del jaciment de Curnia Nou. S’hi pot apreciar l’elevació que hi ha darrera el talaiot est, amb les restes de la murada que la tancava pel costat sud.

Secció longitudinal del passadís interior del talaiot est.
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Planimetria del talaiot est. S’hi poden apreciar els espais interiors i les cisternes.

Vista aèria del talaiot est un cop finalitzats els treballs d’excavació.

Talaiot est vist des del sud, un cop finalitzats els treballs d’excavació.

Entrada nord del talaiot est. S’hi aprecien una part de les estructures adossades.

Boques de les cisternes de la part nord del talaiot est.
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Interior de la cisterna gran, un cop finalitzada la seva excavació.

Obertura que connecta les dues cisternes, vista des del fons de la més gran
de les dues.
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