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El coniunt paleocristiá de Son Peretó
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1. lntroducció
El conjunt cristiá de Son Peretó es troba a I 'est de l ' i l la de Mallorca, a 6 km del nucli urbá de Manacor, a la carretera que
uneix aquesta població amb la de Sant Llorenq des Cardassar (f igura l). S'estén damunt d'una petita elevació del terreny,
envoltat de terres de conreu.
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Figura 1. Mapa de les illes Balears, amb la situació aproximada de
Son Peretó (Manacor, Mallorca).

Figura 2. Plan¡metila del conjunt de Son Peretó (planimetria de F. Tuset i digitalització de S. Alcaidd.

La intenció d'aquesta contribució no és analitzar el conjunt cristiá de Son Peretó ben conegut, d'altra banda, en la l i ieratura
arqueológica ni reflexionar sobre aspectes problemátics com I'evolució de l 'edifici o I 'existéncia de dues piscines baptismals.
Es tracta de presentar el nou projecte de revisió i d'adequació en curs, que es desenvolupa en el periode 2OO5-2OO7, itambé
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El jaciment (figura 2) está format per una església, amb un
ámbit baptismal i un seguit d'estances annexes. La basíl ica
té unes dimensions de més o menys 2L x 14 m i está orien-
tada aproximadament de l 'est a l 'oest. La imatge actual de
les restes és la d'una església de planta rectangular, amb
tres naus separades per columnes i amb la capqalera tri-
partida. El baptisteri de Son Peretó és una cambra de planta
quadrangular, situada a l 'oest de l 'església, de la mateixa
amplada que aquesta, amb dues piscines de planta cruci-
forme. A I ' interior d'aquest recinte, tres murs paral.lels als
del nord, el sud i I 'oest d'aquest espai formen un altre petit
recinte, al centre del qual se situa la piscina menor (oest),
mentre que la major está desplaqada cap a I 'est. Al peu del
baptisteri es troben un grapat d'habitacions, anomenades

"sector oest". Al sud de la instal. lació baotismal aoareix una
altra série de cambres.
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d'avangar els resultats més rellevants obtinguts durant la campanya del 2005 en alguns dels ámbits de l 'anomenat nsector
oestu i en part del baptisteri, que són reexcavats arran dels treballs de consolidació i de restauració.

2. Intervencions anteriors ¡ presentació del projecte pet a2OO5-20O7
La troballa del jaciment es deu a la figura de mossén J. Aguiló (1923), el qual iniciá les campanyes d'excavació en descobrir
una part del conjunt, un seguit de mosaics i una col.lecció relativament important d'epigrafia tardana (VENY, 1965), a més
d'altres materials, com el mobil iari i  els utensil is l i túrgics (ALCAIDE, 2OO5ai 2005b) i elements cerámics (BUXEDA et al.,
2005).

fany 1963 el pare lturgáiz treballá novament al baptisteri i publicá per primera vegada la més gran de les dues piscines del
conjunt  ( ITURGAIZ,  1963 i  1970).

El 1967 es reinicien els treballs d'excavació autoritzats per Ia Direcció General de Belles Arts, amb la col' laboració técnica
de la delegació a les l l les Balears del Servei de Defensa del Patrimoni Históric Nacional. Un equip dirigit per Pere de Palol
reemprén les excavacions, en que es centren en les plscines baptismals i en I 'estudi dels mosaics amb una proposta de
restltució i (PALOL, 1967; PALOL et al., 1967).

Finalment, el 1981 un equip format pel Museu de Mallorca, la Universitat de Barcelona i la Universitat de les l l les Balears,
dirigit per G. Rosselló, P. de Palol i M. Orfi la, torna a intervenir-hi, amb la intenció d'aclarir algunes qüestions relatives a la
cronologia i a l 'evolució de I 'edifici. Es dugueren a terme treballs de consolidació i de restauració a diferents punts de la
basíl ica i s'excavaren alguns nous sectors itambé el sector oest, al peu del recinte baptismal.

Després de totes aquestes intervencions, el jaciment es trobava en un estat de degradació progressiva i prácticament sense
cap mena d'adequació museográfica. Com que es tracta d'un jaciment municipal i públic, des del Museu d'História de
Manacor es decidí impulsar un nou projecte dins les lÍnies d'investigació que la institució té en funcionament- D'aquesta
manera es present) el projecte actual, que es desenvolupá entre el 2005 i el 2007. Els objectius essencials del projecte es
centraren en consolidar i restaurar les restes visibles i a adequar el jaciment per a la seva visita. Així mateix, es plantejava la
possibil i tat de tornar a excavar l ' interior de les estructures en qué s'havia intervingut anteriorment abans de restaurar-les i
d'adequar-les, per comprovar si els nivells arqueológics estaven exhaurits.

3. Avang dels resultats de la campanya arqueolüg¡ca de I'any 2005

sector oest

Auaff t
l-ámbit I presenta una planta rectangular forqa allargada, de 10,10 m de llarg (est-oest) per 2,70 m d'amplada a la meitai
oriental i 2 m d'amplada a la meitat occidental. Estava constituit per una série de parets, de les quals ja només resten els
socols:  a ponent ,  laUE72;  a lnord,  les UE04,  10 i36;a l 'est , la  UE06,  ia lsud,  la  UE74,a I 'ext rem or ienta l ,  i  Ia  UE 13,  a
l'extrem occidental. Tots aquests sócols, menys el 04, presenten les mateixes característiques constructives, amb dues cares
vistes, de pedres de mida mitjana col.locades generalment planes i una mica retocades, i un rebliment intern de pedra petita,
tot l l igat únicament amb fang. Aquests sdcols conservaven una alqária máxima de 0,50 m. En canvi, el sócol 04 té les dues
cares vistes fetes amb pedres col.locades de cap o de cantell, també un poc retocades, i d'unes dimensions, en general, una
mica més grosses que les dels altres murs (la més petita fa32x27 x12 cm i la més grossa, 57 x45 x 20 cm). Els murs
12,13 i 14 fan uns 0,50 m d'amplada (figura 3).

En aquest ámbit es troben tres portes (UE 37,52i 53). La 37 i 52 es descriuen més a baix i la 53 és la que permet entrar a
l 'ámbi t  I  des del  sud.

Tot i que en l 'excavació del 1982 s'arribá en gran part de l 'estanqa a la capa d'argila roja que normalment cobreix la roca
natural, es varen poder apreciar altres estrats que encara romanien sense excavar. Entre aquests destacava una acumula-
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Figura 3. Visió general del sector oest, amb els diferents ámbits.



Figura 4. Visió general de l'ámbft I del sector oest. Figura 5. Detall d'una possible sitja local¡tzada a l'ámbit L

ció de pedres (UE39) que, un cop netejada, semblava correspondre a algun tipus de preparació, tot ique a causa del mal
estat de conservació era molt difíci l determinar-ne la funció. Dins aquest conjunt de pedres hi havia una petita estructura
(UE 43), adossada al mur 12, feta també amb pedres de dimensions mitjanes i l l igades amb fang. Tot i estar també molt
arrcsada, es pogué apreciar que presentava una planta amb forma de ferradura. A dins es va trobar una capa d'argila (UE
44) de color marró, forqa compactada i amb alguna pedra. Una mica més cap a l levant, enmig de I 'eix est-oest de l 'estanqa,
es va localitzar un forat (UE 33) de planta circular no gaire regular, d'uns 65 cm de diámetre, que semblava correspondre a
una slt ja. A dins es va trobar una capa de terra (UE 40) de color marró fosc, granulada i amb forqa pedres, de mides molt
diferents (figura 5). Davall se'n va trobar una allra (UE 42), d'argila de color gris clar, molt compacta i amb algunes pedres
de fins a 30 cm. Aquesta segona capa, la qual no es va acabar d'excavar, presentava abundants fragments cerámics i restes
de fauna.

D'altra banda, a la meitat oriental d'aquest ámbit I s' identif icaren restes del que sembla que podria haver estat el paviment
(Ul 47) de I 'habitació. Es tractava d'una capa d'argila blanca, tal vegada amb una mica de calq, amb escasses pedres i
forga compactada. Aquesta capa es conservava sobretot en els llocs on hi havia desnivells i sempre es localitzava a les zones
enclotades. Una d'aquestes zones podria correspondre a un retall intencionat (UE 4S), de planta aproximadament circular
d'uns 30 cm de diámetre i de fins a 6 cm de fondária, el qual es trobava a I 'angle sud-est de l 'ámbit, arran del mur 14. Aquest
retall es trobava reomplert per una capa de cendres (UE 49).

ANaff tt
Aquest ámbit ffigura 6Jés de planta rectangular, de 5,80 m de llargada (est-oest) a l'interior per 4,70 m d'amplada (nord-
sud). Estava constituit per una série de parets, de les quals ja només en queden els sócols; a ponent, la UE07, en la meitat
septentrional, i la UE 08, en la meridional; al nord, la UE 05; a l'est, la UE 06, i al sud, la UE 04, a l'extrem oriental, I la UE
10, a I'extrem occidental. Tots aquests sócols, menys el 04, estan fets de la mateixa manera, ja descrita en I'dmbit l. Aquests
sÓcols conservaven una algada máxima de 0,50 m. En canvi, el sdcol 04, té com s'ha vist també a l'ámbit I les dues cares
vistes fetes amb pedres col.locades de cap o de cantell. El 07 i el 08 fan entre 0,55 i 0,60 m d'amplada; els 04, 06 i 10, entre
0,60 i 0,65 m, i el 05 uns 0,80 m (figura 6).

Aquest ámbit ll presentava dues portes. Una es troba a I'oest (UE 51) i comunica amb l'ámbit ll l. faltra, situada al sud (UE
52), dóna pas a l'ámbit l. D'aquesta darrera destaca que no presenta les rebranques alineades.

A l' interior d'aquest espai hi ha, a la meitat oriental, una estructura molt semblant a les ubanquetes" 18 i 19, que es veuran
a l'ámbit ll l. Aquesta ubanqueta" (UE 16) está feta amb pedres de diverses mides lligades amb fang. De planta més o menys
rectangular fa i,60 m de llargada, per 0,55 m d'amplada i fins a 0,35 m d'alqária. Enganxat al costat de ponent, a I'extrem
septentrional, presenta una estructura que se li adossa (UE 20), de planta lleugerament semicircular, feta amb dues grans
pedres col.locades en sec una sobre I'altra.

Al centre d'aquest ámbit ll es troben dues gran lloses (UE 17), col'locades alineades una al costat de l'altra, posades una de
cap i I 'altra de cantell (en el moment de comenEar la campanya de 2005, la llosa col.locada de cap es trobava caiguda). A
aquestes, per l 'est i pel nord se'ls adossava una capa (UE 23), forqa potent, de fins a 20 cm de poténcia, d'una argila de color
bla nq uinós, mesclada am b cend res. Un cop exhaurida I'estratigrafia de la zona, es va tornar a atxecat la llosa caiguda.

A la meitat oriental d'aquesi ámbit els excavadors del 1982 varen arribar quasi pertot ala roca natural (UE 50), llevat d'una
bossada d'argila de color vermell (U822) locahlzada a l'extrem nord-est de la dita estanqa. En aquesta bossada varen apa-
rdixer alguns fragments cerámics, entre els qual destaca una base de TSAD que ens dóna un terminus post quem de c.
400 dC per a la construcció dels murs i de les estructures 05, 06, 16 i 20.lmmediatament a l'oest d'aquesta bossada es va
identificar el que sembla un forat de pal (UE 25), deforma cilíndrica, de fins a 13 cm de diámetre i fins a 16 cm de fondária.
Aquest forat estava reblert amb una terra (UE 26) de color marró blanquinós, granulada i molt compactada.

En canvi, a l 'altra meitat de l'ámbit es varen trobar restes d'un paviment fet amb argila blanca, molt probablement amb una
mica de calg (UE 34). Sobre d'aquest paviment, a la part central de I'estanqa, es varen poder identificar tres concentracions
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Figura 6. Visió general de l'ámbit ll

Figura 7. Visió general de l'ámb¡t lll
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de cendres i carbons. A l'angle sud-oest de l'ámbit, un cop excavat el paviment 34 es va comenQar a identificar un retall
(UE45) alaroca, corresponenta una possibletomba. Aquest retall estava reblert per una capa (UE46) arenosa plena de
fragments de marés molt esmicolat. Aquesta capa només es va excavar parcialment, el just per poder identificar una coberta
feta amb lloses. Tot i que no es va acabar d'excavar, es va poder observar que l'orientació d'aquesta possible tomba seria
d'est-oest.

ANaff ttt
Aquest ámbit (figura 7), de planla rectangular, té unes dimensions internes dé 4,80 m de Ilargada (nord-sud) per 2,70 m
d'amplada (est-oest). Estava constituit per una série de parets, de les quals ja només queden els sócols: a ponent, la UE 11;
al nord, la UE 09; a I 'est, la U807, a la meitat septentrional, i la UE 08, a la meridional, i al sud, la UE 10, a l 'extrem orien-
tal, i la UE 36, a I 'extrem occidental. Tots aquests sócols estan fets de la mateixa manera, és a dir, amb dues cares visies,
de pedres de mida mitjana col.locades generalment planes i una mica retocades, i un rebliment intern de pedra petita, tot
l l igat únicament amb fang. Aquests sócols conservaven una alqada máxima de 0,48 m. El 07 i el 08 fan entre 0,55 i 0,60 m
d 'amp lada ;  e l  10  i  e |36 ,  en t re  0 ,60  i 0 ,65  m,  i e l 09  i  l ' 11 ,  en t re  0 ,65  i 0 ,70  m.

lámbitesmentat presenta dues portes, una a I 'est (Ut 51) i I 'altra al sud (UE37), les quals comuniquen amb els ámbits l l
i  I respectivament. La porta 37 es trobava tapiada per un conjunt de pedres de mides molt diverses, l l igades amb fang (UE
38). A causa del mal estat de conservació es va decidir destapiar-les.

A I ' interior d'aquest espai, a la meitat septentrional, hi havia dues "banquetes" (UE 18 i 19), les quals estaven fetes amb
pedres de diverses mides l l igades amb fang. Ambdues eren de planta més o menys rectangular i feien 1,30 m de llargada
per 0,60 m d'amplada, i f ins a 0,40 m d'alqada. El mal estat de conservació de la "banqueta" 18 ens va fer prendre la decisió
de desmuntar-la completament, per poder, així, consolidar-la amb millors condicions.

En aquest ámbit, els excavadors del 1982 varen arribar prácticament pertot arreu o a la roca natural (UE 50) o a una capa
d'argila vermella (UE 35), la qual també podria haver format part originalment del terreny natural. Aquesta capa degué ser
lleugerament retocada i aplanada en el moment de la construcció dels murs de l 'ámbit, i tal vegada fou uti l i tzada com a
oaviment.

[a ¡ntervenció al baptisteri
Paral.lelament als treballs realitzats al sector oest, també es varen fer una série de tasques a les zones occidental i septen-
trional del baptisteri centrades a consolidar els murs 06, 15, 27, 28 i 29 ffigura 8). [n aquests llocs, no es va actuar als
paviments, l levat d'allá on hi havia els enterraments I i 2. Per tant, encara roman sense acabar gran part del que es relaciona
amb els paviments del baptisteri i els seus murs de la part meridional.

Figura 8. Detall de Ia intervenció a la zona del baptisteri; al fons,
l'enterrament 2.
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Respecte a l 'enterrament 1, cal mencionar que es troba a
l'angle nord-est del baptisteri, que ja fou descobert I 'any
1982 i que, com que presentava una coberta d'opus signi-
num, s'havia deixat sense excavar. Més recentment aquesta
tomba fou espoliada parcialment mitjanqant un forat (UE
54) que va trencar el signinum i el rudus; es va retirar una
de les lloses de la coberta i es va remoure la terra de dins la
tomba, i gran peirt de les costelles i les vértebres de l ' individu
que hi havia enterrat. Vista la problemática de la restauració
del signinum, es va acordar acabar d'excavar només la cap-
qalera de la tomba i deixar intacta la part dels peus.

Un cop acabats els treballs d'excavació, es va poder apre-
ciar que aquest enterrament 1 era una tomba en fossa del
tipus banyera, és a dir, de planta trapezial amb els extrems
arrodonits. La fossa té a la part superior 0,95 m d'amplada
máxima, mentre que el fons és de 0,40 m i presenta les
parets forqa verticals, paral' leles, i amb un retall per encai-
xar-hi la coberta. La fondária máxima és de 0,60 m. Per fer
la fossa es va excavar el sediment i també a la roca mare.
La cobeda constava de tres parts: una inferior composta per
una série de l loses (UE 55) col.locades planes, un rudus (UE
31) i un opus signinum (UE 30). Com que no es va demolir
tot el rudus ni el signinum, no es va poder apreciar quan-
tes lloses componien la coberta, tot i que el més factible és
que fossin quatre o cinc. Aquestes lloses estaven fetes amb
pedra calcária de la zona i eren de mides forqa diverses: les
llargades oscil. laven entre els 65 i els 75 cm; les amplades,
entre 30 i 45 cm, i el gruix, entre els 10 i i4 cm. Tot i que
la tomba només va ser excavada parcialment, es va poder
observar que I 'enterrament presentava una orientació est /
oest (peus / cap). S'hi va trobar un únic esquelet col.locat
en posició de decúbit supí, amb els braEos al costat del cos.



Figura 9. Detall de I'enterrament 2.

Figura 10. Procés de consolidació de les crestes dels murs mitjan-
gant |aplicació d'un morter de calE.

Tot i que les restes encara estan en fase d'estudi, tot apunta
que es tractava d'una dona.

L'altra tomba en qué es va intervenir (enterrament ) (figu
ra 9, ja havia estat completament excavada anys enrere i
únicament es va netejar per poder tornar a posar-hi la co-
berta de lloses. Aquesta es trobava a l'extrem de ponent del
baptisteri, arran del mur 15. Era una tomba en fossa també
del t ipus banyera, amb la part del cap una mica més ampla
que la dels peus. La fossa feia a la part superior 2,50 m de
llargada per 0,95 m d'amplada, mentre que al fons teia2,IO
m de llargada per fins a 0,40 m d'amplada. Les parets no
eren gaire verticals, ja que tenien una certa inclinació amb
forma de balma. A l ' igual de I 'enterrament 1, presentaven
una reculada per encaixar-hi la coberta. La fondária máxi-
ma era de 0,74 m. Per fer la fossa també es va excavar a
l'estratigrafia i a la roca mare. Pel que es pot veure en les
fotografies de I'excavació del 1982, aquesta tomba tenia fins
a sis l loses com a coberta. Tot i que no hem poguttrobar cap
altra documeniació que esmenti detalls de l 'esquelet o els
esquelets que contenia, sí que es pot apreciar que l 'orienta-
ció devia de ser nord-est / sud-oest (peus / cap).

Els sócols dels murs dels costats nord i oest del baptisteri
(UE 06 i 28), juntament amb el del mur intern 29, estaven
fets amb dues cares vistes fetes de pedres de mida mitjana
col.locades generalment planes i una mica retocades, i un
rebliment intern de pedra petita, tot plegat l l igat únicament
amb fang. Mirant la planta de l 'edifici baptismal i observant
la relació entre els sdcols, es pot apreciar que els murs origi-
nals són el 28 i el 06. Posteriorment, s'adossá a aquest dar-
rer el reforg 27 (fetamb una sola cara vista i un rebliment), i
després es va construir adossat a aquest reforq el mur 29.

Finalment, en aquesta zona del baptisteri també es va nete-
jar un gran forat que trenca el mur septentrional (UE 28). Es
tracta d'un forat de forma cilíndrica, d'1,40 m de diámetre
i 0,70 m d'alqária. Aquest ja havia estat excavat en els anys
vuitanta i les persones que I'excavaren I ' identif icaren com a
un "forat d'ametler".

4. Les tasques de consolidació
Totes les intervencions de consolidació que s'han fet a Son
Peretó són per garantir una millor conservació de les restes
arqueológiques, seguint la normativa de la Llei del patrimoni
históric de les l l les Balears ouant a temes de conservació de
bens d'interés cultural. S'han emprat materials reversibles i
les zones consolidades són fácilment identif icables per dife-
renciar-les de les originals. S'han uti l iüat materials i técni-
ques adequats a cada problemática per tal de garantir una
millor eficácia en les tasques conservatives.
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A partir de tota la documentació fotográfica de qud disposam, s'han anat identif icant i recol.locant tots aquells elements que
havien perdut la posició originária. S'hi han afegit els elements indispensables per a una correcta estabil itat estática de les
restes o per fer-ne una interpretació correcta.

Les restes s'han netejat de manera manual de la terra i de la vegetació superficials acumulades durant els anys, anant amb
cura de no descalqar els elements originals que conformen l'estructura. Una vegada netejada la zona, han estat identificats
fácilment tots aquells elements que havien estat desplaEats de la posició originária. Basant-nos en tota la documentació de
qué disposam de les antigues campanyes d'excavació, s'han reposat tots els elements identif icats.

Els elements fragmentats que formaven part dels paraments o de les cobertes de les sepultures han estat enganxats amb
adhesiu epoxi. Les crestes dels murs s'han consolidat amb un morter de calq ff igura 10 per mantenir els dos paraments
units i impedir la infi l tració d'aigua metedrica en el si dels murs i Ia crescuda posterior de vegetació. S'han delimitat les zones
originals de les afegides durant e! procés de consolidacié mitjanQant la realització d'un cordó de morter de calg de coloració
rogenca ffigura 10. Tots els elements situats per sobre aquest cordó de delimitació no són originals, pero- són indispensables
per garantir I 'estabil itat estática del conjunt.
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Figura J1. Vista genera! dels ámbits l, ll i lll, abans idesprés del
procés de consolidació.

S'han anivellat els sóls dels diferents ámbits amb l 'aplicació
d'uns 10 cm de grava per sobre el geotéxtil. La grava em-
prada compleix les condicions d'esteri l i tat i bon drenatge
básiques per ser col.locada al jaciment.

Moltes de les l loses que formaven part de les sepultures
excavades antigament s'havien fragmentat i havien perdut
la posició original. Aquestes han estat enganxades i reubi-
cades al seu l loc.

Les restes puntuals conservades d'opus signinum han estat
consolidades mitjanEant la delimitació perimetral amb un
morter de calq de coloració semblant a les restes originals.

En finalitzar la intervenció esiá previst col.locar olafons infor-
matius que permetin comprendre els aspectes fonamentals
del conjunt cristiá i la seva evolució.

5. Consideracions finals
Pel que fa als resultats arqueológics, la reexcavació duta a
terme en la campanya de I 'any 2005 ha permés comprovar
alguns aspectes interessants quant a la cronologia d'algu-
nes de les estructures excavades d'antic.

Una qüestió fonamental ha estat intentar establir la relació entre el baptisteri i les estructures del sector oest. Es cert que
l'estat de conservació dels murs dif iculta enormement aquesta tasca. En qualsevol cas, sembla prou clar que els murs 04,
05 i, molt probablement, el 14 dels ámbits I i l l , s'adossen al mur del recinte baptismal (UE 06), proporcionant una datació
relativa de posterioritat per al conjunt d'estances ubicades al seu oest.

En general, les estructures del baptisteri i del sector oest mostren abundants reformes que permeten pensar en una uti-
l i tzació prolongada en el temps. Observant la distribució de les obertures dels tres ámbits del sector oest (ámbits l, l l  i  l l l),
sembla que corresponen a un mateix complex estructural, pavimentat amb argila blanquinosa, potser mesclada amb calg, i
connectat amb I'exterior per la porta 53.

La datació del conjunt d'habitacions de l'oest ha estat sempre controvertida. La reexcavació realilzada ha permés estudiar
els materials recuperats a I ' interior de les unitats estratigráfiques muráries. El material cerámic trobat als sócols de la UE
36, la UE 08 i la UE 22, siluada per davall dels sócols de les UE 05 i 06 i de les estructures 16 i 20, proporciona, en espera
d'un estudi definit iu, un terminus post quem aproximat del 475-500 dC per a la seva construcció. El més important és que
el sócol de la UE 05 s'adossa a la UE 07 i, consegüentment, és molt probable que tant l 'ámbit I com el l l  siguin posteriors
a aquesta data.

La cronologia d'abandonament del sector oest no és encara clara, peró hi ha prou indicis -encara en procés d'estudi- per
pensar que es realitzen reformes estructurals fins una data bastant tardana. Així mateix és important esmentar la preséncia
de sitges en diferents ámbits del sector oest, que cal relacionar amb activitats productives. Quant al moment final d'ocupació,
no existeixen encara dades concloents, a causa que no s'han trobat restes dels nivells d'abandonament. Aquests es varen
excavar en el curs dels projectes d'intervenció anteriors. Certes evidéncies, algunes ja de les excavacions dels anys vuitan-
ta -cerámica de cuina sencera trobada in situ sobre una llar o restes de cendres en alguns ámbits- permeten relacionar
I'abandonament definit iu del conjunt amb un incendi, la cronologia del qual caldrá investigar en drees del jaciment encara
no excavades, aixi com amb la revisió dels materials de campanyes d'excavació anteriors.

El reinici dels treballs d'excavació i adequació a Son Peretó permetrá recuperar per al públic ff igura 11) un dels conjunts
més significatius de I 'antiguitat tardana balear. Així mateix, Ia investigació arqueoldgica proporciona noves dades interessants
quant a la cronologia i I 'evolució, que permetran precisar algunes qüestions no resoltes. A més, el projecte ha plantejat la ne-
cessitat d'estudiar el jaciment des d'una perspectiva més ámplia, en interactuar amb la resta d'assentaments que conformen
el paisatge tardá del territori circumdant (ALCAIDE ET ALll, 2005; ,2006) ¡ caracleritzar arqueométricament les cerámiques
recuperades dins un programa més ampli, que comenqa a donar resultats (BUXEDA ET ALll., 2005).

AgraTments
Agralm a I 'Ajuntament de Manacor ial Consell de Mallorca el suportfinancer i institucional que han fet possible reiniciar els
treballs aljaciment. De manera molt especial, donam les grácies a les persones que de manera desinteressada han participat
en el projecte de Son Peretó i en les excavacions que s'hi han desenvolupat. Volem agrair a F. Tuset la disponibil i tat i el fet
d'haver-nos facil i tat el plánol detallat del conjunt. Així mateix, aquesta contribució s'integra en les tasques del projecte del
Pla nacional HUM2005-0996/HlST, uPoblament i cerámica durant I 'antiguitat tardana a les l l les Balears: el cas de Mallorcau,
que té com a investigador principal Miquel Angel Cau (Direcció General de Recerca, Secretaria d'Estat de Polít ica Científ ica
i Tecnológica, Ministeri d'Educació i Ciéncia). A més, aquest article contribueix a les activitats del projecte d'R+D+l: .La
transformació del nord-est d'Hispánia i les l l les Baleares: arquitectura religiosa (segles lV-Vll l)" (HUM2005-00268/HIST),
amb Gisela Ripoll com a investigadora principal.
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