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presentació

Les IV Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears,  al 

igual que les tres primeres, han estat organitzades principal-

ment per la Secció d’Arqueologia del nostre Col·legi Oficial 

de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de 

les Illes Balears. Aquestes jornades es varen celebrar a Eivissa 

els dies 1, 2 i 3 d’octubre de 2010. En representació de dita 

Secció el comitè organitzador va estar format per Glenda Gra-

ziani, Juan José Marí, Bartomeu Salvà i el sotasignat. D’entre 

ells crec que és de justícia destacar la magnifica labor realitza-

da per l’arqueòloga Glenda Graziani. 

Però també cal esmentar que per aquestes quartes jorna-

des es va comptar amb l’inestimable ajuda del Museu Arqueo-

lògic d’Eivissa i Formentera i del Consell d’Eivissa. D’aques-

tes  dues  institucions  es  va  poder  gaudir,  dintre  del  comitè 

d’organització, de les labors realitzades per Jordi H. Fernán-

dez,  Director de l’esmentat museu, i  de Josep Maria López 

Garí, Director Insular de Patrimoni del Consell pitiús. 

A tots ells els vull donar les gràcies i mostrar tot el meu 

reconeixement donat que crec sincerament que el resultat final 

de la feina feta va significar un vertader èxit per a tota la co-

munitat arqueològica balear.  Amb la publicació que tenen a 

les seves mans podem tornar a dir  que estam d’enhorabona 

per  l’excel·lent  trajectòria  que estan experimentant  aquestes 

Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. Cal recordar que 

a les primeres de 2006, fetes a Manacor i impulsades pràctica-

ment en solitari per l’arqueòloga municipal Magdalena Salas, 

es varen presentar 12 xerrades i es van publicar els correspo-

nents 12 articles. Aquella bona embranzida inicial va anar do-

nant bons fruïts i així, cinc anys més tard, a les IV Jornades, es 

varen arribar a presentar 36 xerrades i se n’han pogut publicar 

34 signades per fins a 69 autors diferents.  És a dir, que del 

2006 al 2010 s’ha triplicat la presentació de treballs exposats i 

publicats, tots ells relacionats amb temàtiques íntimament lle-

gades a les nostres illes. És una evidència que mirant cap en-

rere hem d’estar molt contents d’haver pogut viure les quatre 

jornades de Manacor, Felanitx, Maó i Eivissa, així com d’ha-

ver pogut fer realitat les seves quatre publicacions. Tot plegat 

crec que es pot qualificar de quasi miraculós, doncs pens sin-

cerament que cinc anys enrere poca gent hagués apostat gaire 

a què s’hagués arribat fins aquí on hem arribat.

Vull remarcar que en aquest quart volum han presentat 

novetats, estudis i investigacions diversos professors de mitja 

dotzena d’universitats, tècnics insulars o municipals, directors 

de museu, etc., però majoritàriament arqueòlegs professionals 

lliberals.  A tots ells, i sobretot a aquests darrers, els vull mos-

trar  la  meva admiració,  donat  que varen voler  compartir  la 

seva feina sense cobrar ni un euro, deixant algun dia de tre-

ball, i, en molts casos, pagant les despeses del desplaçament i 

l’allotjament de la seva pròpia butxaca. 

Crec sincerament que tot plegat és una bona mostra de 

l’amor a la nostra professió de tots els que hem participat a les 

Jornades i a la present publicació. Fa goig veure que dintre del 

nostre gremi hi ha gent que sent vertadera vocació i que actua 

en conseqüència, conscient del fet que si no es dóna a conèi-

xer la feina feta, no s’està complint amb el deure de tornar a la 

societat allò que ens ha donat. 

En la mateixa línia crec que s’ha de valorar molt positi-

vament el haver aconseguit per primera vegada poder reunir 

professionals de l’arqueologia que treballen a Mallorca, Me-

norca, Eivissa i Formentera. Certament, des de l’inici de les 

Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, una de les coses 

que es volia  potenciar era el poder compartir coneixements de



cadascuna de les illes, doncs aquesta era i segueix sent una de 

les mancances i de les assignatures pendents de la nostra co-

munitat científica. 

En línies generals crec que el nivell de la majoria dels 

articles lliurats justifica de sobres la seva publicació. Evident-

ment molts d’ells han quedat una mica curts donades les limi-

tacions d’espai que es pateixen en aquests tipus de miscel·là-

nies. Tot i això, se’ns dubte, serviran per a què tothom pugui 

introduir-se en les més que interessants recerques presentades. 

No puc ni dec acabar sense demanar disculpes pel retard 

en la publicació d’aquestes IV Jornades. Sent justos però, de-

vem assenyalar que foren diversos càrrecs del Consell d’Ei-

vissa els que no varen acomplir els seus compromisos respecte 

aquesta publicació. Per tant, no som jo qui explicarà les cau-

ses de tot plegat, però sí que puc dir que des de la Secció no 

hem aturat de fer feina per a què aquest volum hagi arribat al 

bon port que a continuació podran contemplar.

Mateu Riera Rullan

President de la Secció d’Arqueologia del 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears.
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LES RASSES DE CONREU D’ÈPOCA ANTIGA I EL PATRIMONI HISTORIC 
ARQUEOLÒGIC A EIVISSA: UN REPTE URGENT

Josep Mª López Garí

Ricard Marlasca Martín

INTRODUCCIÓ

Aquest treball continua una línia iniciada fa anys i que te 

com a objectiu la bona documentació i la definitiva protecció 

d’un tipus d’estructures arqueològiques, les rasses i estructures 

de conreu d’època antiga, que considerem una eina única i fona-

mental per a la reconstrucció del paisatge antic. L’us a l’antigui-

tat d’aquests sistemes de conreu era ben conegut  gracies a les 

fonts clàssiques, i en especial a alguns tractats d’agricultura d’-

autors romans com per exemple els de Col·lumela (Res rustica) , 

Paladi (Res rustica) o Plini (Historia natural), tots ells deutors 

de l’agrònom cartaginès Magó, del que no s’ha conservat l’obra, 

però del que els autors llatins en fan repetida menció. A l’illa d’-

Eivissa, tot i que ja a principis de segle XX es van excavar algu-

nes amb molts dubtes sobre la seva interpretació (Pérez Cabrero 

1911), no s’han començat a valorar fins a l’actualitat.

Tot i les denuncies realitzades a principis d’aquest segle, 

aquestes es continuaven destruint arreu de l’illa. L’any 2005, en 

el decurs d’unes obres iniciades sense cap seguiment arqueolò-

gic i que van afectar greument a un gran nombre de jaciments, es 

van excavar per primera vegada a l’illa una sèrie de estructures i 

rasses d’època antiga dedicades al conreu en una zona ja pràcti-

cament rebaixada.

Donada la situació que es va viure en aquest i en altres se-

guiments i la immobilitat total des de l’administració, el que va 

afectar a la bona documentació de certes estructures i a la conti-

nua destrucció d’aquestes en altres obres a la xarxa viaria, a ban-

da de continuar amb les respectives denuncies, es va intentar po-

sar  ràpidament  en  coneixement  de  la  comunitat  científica 

aquests fets i cridar l’atenció en destacar la importància d’aquest 

tipus d’estructures (Marlasca i Garí 2006). Actualment, tot i que 

s’estan excavant i documentant algunes a diferents obres, la si-

tuació no ha canviat com seria desitjable i la majoria d’aquestes 

estructures arqueològiques, com tantes altres a l’illa, continuen 

en un gran perill.

LES RASSES I ESTRUCTURES PER AL CONREU: 
EL MONUMENT INVISIBLE

Les estructures de les que parlem es van excavar al terra, i 

aquesta  és  la  seva  principal  característica,  com succeeix  per 

exemple amb les sitges, amb les que en ocasions poden compar-

tir espai. Que les diverses estructures dedicades al conreu de que 

parlem es van excavar al subsòl és fonamental ja que, tot i que 

pot semblar una obvietat, afegint la poca presencia de material 

arqueològic  que  solen  tenir  (aquests  son  més  abundants  en 

aquells punts de les estructures que estan més a prop de les viles, 

edificis o nuclis habitats), fa que puguem parlar d’unes restes ar-

queològiques que son difícils, per no dir impossible, de identifi-

car sobre el terreny. 

La seva “invisibilitat” ha servit perquè es tractessin amb 

una indiferència absoluta. En general, es pot dir que es detecten 

arreu de l’illa gracies només a les seccions que camins i carrete-

res han anat produint per tot el territori, així com més recentment 

les grans obres vials i de construcció.

Els tipus d’estructures per al conreu que trobem a l’illa les 

podem dividir en dos grans grups, tenint en compte les seves ca-

racterístiques formals que indicarien si van ser exclusivament 

dedicades al conreu de la vinya, o si a més de la vinya, es po-

drien relacionar amb el conreu d’espècies arbòries.

- Estructures dedicades amb seguretat al conreu de la vinya:

Les trinxeres, conegudes per alguns autors romans com a 

sulcus.

Es tracta de les estructures més impressionants destinades 

al conreu de vinya: son rasses llargues, documentades a Eivissa 

amb uns 50 cm d’ample, i una llargada variable, que des de els 

15-20 metres pot arribar a tenir molts mes.

Rasses rectangulars,  que si be tenen una amplada i una 

fondària similar a les trinxeres, la seva llargada és molt menor, 

podria ser aproximadament d’1.5 m. 

115



Segons algun autor (Boissinot 2001), podria tractar-se d’un 

tipus d’estructura anomenada  alveus per Plini (N.H., XVII, 35). 

Les vinyes anirien col·locades una a cada extrem de l’estructura.

- Altres estructures dedicades a diversos conreus:

Es tracta de estructures de dimensions també menors a les 

trinxeres o sulcus. Per un costat tindríem unes estructures rectan-

gulars però molt més amples que les anteriors, quasi quadrangu-

lars, que podríem relacionar amb les conegudes pels autors an-

tics com scrobes, i documentades per exemple a la zona del Puig 

d’en Valls. Aquestes podrien haver estat dedicades al nostre pa-

rer, tant al conreu de vinya com al d’altres especies arbòries, 

com l’olivera i altres fruiters, per les que també s’excavaven fos-

ses al terra. Les documentades a Puig d’en Valls per exemple te-

nen 1.5 m de llargada x 1 m d’ample x 0.50 m aproximadament 

de fondària. 

Per últim hem documentat alguna estructura circular que 

podria també respondre al conreu d’altres especies arbòries, amb 

1 m de diàmetre. 

L’aparició d’unes estructures i altres pot estar relacionat en 

l’espai, i tenir una explicació funcional, com seria la tècnica de 

arbustum o vinya emparrada a un arbre. 

La excavació a l’antiguitat d’aquest tipus d’estructures per 

tot el territori illenc és increïble, i ens parla de la gran explotació 

agrícola que es va dur a terme a Eivissa des de època púnica, 

que va alimentar la important industria d’exportació de vi i oli en 

aquest període. La seva documentació arreu de l’illa es deu en 

gran part a la seva destrucció i secció per les obres viaries de tot 

el territori, el que permet perfilar un primer mapa de la seva dis-

persió (figura 1). Aquest mapa hauria de veure créixer molt els 

punts marcats en un futur proper si s’aconsegueix que es vagin 

documentant a les obres que sense dubte s’aniran fent. De fet, 

darrerament s’han documentat un bon grapat d’aquestes en di-

verses obres i publicades recentment en un mateix volum (Eiriz, 

A. i Roig, J. 2008a; Eiriz, A. i Roig, J. 2008 b; Castro, J 2008; 

Graziani, G. i Marí Casanova, J. 2008), i continuen documen-

tant-se en obres encara en curs. D’altra banda, aquestes estructu-

res s’estan documentant també des de fa alguns anys amb gran 

èxit a diferents llocs d’Europa, com per exemple a França (veure 

per exemple Buffat, L. 2009 o Toupet, C. i Lemaître, P. 2003), o 

Italia (per exemple Broise, H. I. Jolivert, V. 1995).

Sembla evident doncs, que s’han de valorar definitivament 

com a estructures arqueològiques d’una gran vàlua a nivell cien-

tífic. Qualsevol estructura arqueològica  ha de ser valorada per la 

informació que aporta, i no només per la seva “monumentalitat”. 

(aquesta “monumentalitat” que lamentablement s’entén general-

ment en el seu sentit més èxplicit i evident, però que és el que 

encara serveix d’argument a alguns per no tenir-les en compte). 

Al nostre parer, estem al davant d’un increïble monument 

antic que recorre tot el territori illenc i que dibuixa un paisatge 

perdut. Un monument que podríem pensar viu, i que s’ha mos-

trat amb força durant els darrers dos mil anys, amb els bancals i 

els camps de conreu que fins fa ben poc s’han treballat a tot el 

territori, un monument que avui encara exhala en cada conreu 

que sobreviu a l’illa, però que viu els seus pitjors moments des 

de que, a època antiga, es va començar a construir.

ALGUNES POSSIBILITATS D’ESTUDI

Aquest  tipus d’estructures plantegen un nombre altíssim 

de possibilitats pel que fa a la investigació. La seva bona docu-

mentació  hauria de permetre’ns arribar a un coneixement del 

camp antic i del seu desenvolupament al llarg del temps, fins ara 

inimaginable. Si, a gran escala, ajudaran a establir la relació en-

tre els antics habitants de l’illa amb el medi, a un nivell més con-

cret, alguns dels trets, avui desconeguts o poc estudiats, que aju-

daran a aclarir i a resoldre podrien ser: 

- Com actuaven i es relacionaven amb el territori, i al llarg 

del temps, els edificis dedicats a la explotació agrícola que es re-

parteixen per tota l’illa. En aquest moment tenim un mapa dels 

diferents edificis dedicats a l’antiguitat a la explotació agrícola, 

coneguts la immensa majoria per la prospecció en superfície. 

Però aquests representen només una petita part de les explota-

cions, a on es duien a terme les activitats de transformació i em-

magatzematge, així com d’habitatge dels antics pagesos. La res-

ta del territori, allà on es duien a terme les feines de conreu i re-

collida així com sovint també altres pràctiques com el pastoreig, 

l’emmagatzematge o altres activitats, be ocupat per aquestes es-

tructures que representen el gruix del territori i una gran part de 

les feines agrícoles, que no es recullen a cap mapa de jaciments.

116



Figura 1.- Mapa actualitzat amb les zones de l’illa a on es documenten, o be als perfils de carreteres i obres, o per excavacions, rasses de conreu. 1.- Puig d’en 

Valls 2 (1). 2.- Puig d’en Valls 2 (2). 3.- Puig d’en Valls 2. (4).- Cas Ferró. 5.- Can Misses (1). 6.- Can Misses (2). 7.- Es Viver (1). 8.- Es Viver (2). 9.- Can Ne -

bot. 10.- Can Cardonet. 11.- Ca na Palleva. 12.- Can Casetes. 13.- Camí de Benimusa (1). 14.- Es Verger. 15.- Carretera Eivissa-es Cubells. 16.- Can Corda. 17.- 
Plà de Cala d’hort. 18.- Camí de Benimusa (2). 19.- Camí vell de sant Mateu (1). 20.- Can N'Armat. 21.- Carrretera santa Gertrudis-sant Miquel. 22.- Santa  

Gertrudis (1). 23.- Santa Gertrudis (2). 24.- Santa Gertrudis (3). 25.-Carretera sant Rafel-santa Eulària (1). 26.-Carretera sant Rafel-santa Eulària (2). 27.- Camí 

vell de sant Mateu (2). 28.-Carretera sant Rafel-santa Eulària (3). 29.- Carretera Eivissa-santa Gertrudis. 30.- Carretera Jesus-cala Llonga. 31.-S’Estanyol. 32.- 
Carretera Eivissa-sant Joan (1). 33.- Carretera Eivissa-sant Joan (2). 34.- Carretera Eivissa-sant Joan (3). 35.- Carretera sant Joan-sant Miquel. 36.- Carretera 

sant Rafel- santa Eulària (3). 37.- Torrent  de ses Dones (subestació de GESA).
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- Quines diferencies podien existir entre diverses explota-

cions en un mateix període, ja fos per exemple diferencies de 

conreus o d’espais i zones explotades, delimitant així també les 

diferents explotacions. Fins a quin punt es poden crear agrupa-

cions d’explotacions dedicades a algun tipus de conreus per les 

diferents zones de l’illa, o quins eren els límits d’aquestes explo-

tacions o grups d’explotacions.

- Aquestes estructures ajudaran a establir les diferencies 

pel que fa a les estratègies d’explotació del medi als diferents pe-

ríodes, ja sigui per la diferent ocupació i explotació de l’espai 

(marcant  probablement  uns  marges  de  les  explotacions  can-

viants), com per la diferencia i la preferència d’unes especies da-

vant d’unes altres. 

- Aquestes estructures han de ser el complement bàsic per 

al tipus d’informació que aporten les viles i altres estructures re-

lacionades.  La   informació  que  prové  d’aquests  establiments 

fins ara ha sigut pràcticament la única tinguda en compte tot i 

que representa, al nostre parer, una petita part d’aquesta si tenim 

present aquestes rasses i fosses. L’estudi d’una explotació agrí-

cola hauria de ser global, i hauria d’incorporar totes aquelles es-

tructures que s’hi relacionen i que aporten dades fonamentals per 

al seu coneixement, i aquestes que tractem haurien de ser a partir 

d’ara una eina bàsica.

- Per últim, podríem citar per exemple com incidirà en el 

coneixement que es te d’aquestes estructures mateixes i la seva 

evolució espaial i temporal, així com la seva relació amb els di-

ferents terrenys a on s’excavaven. En un futur proper es podria 

anar perfilant quines eren les primeres zones a on es van posar 

en pràctica aquestes tècniques i quines eren les estructures esco-

llides, i anar veient com es va anar evolucionant tant en la ocu-

pació del territori com en la complexitat i riquesa d’aquestes es-

tructures.

Un exemple de les moltes possibilitats  d’estudi que ens 

aporten son les  anàlisi  pol·líniques  (com les  carpològiques  o 

d’altres tipus en el cas de que es conservin les restes adients), 

que permetran anar situant al llarg del temps, no només els con-

reus de vinya o altres fruiters, sinó totes aquelles restes d’origen 

vegetal que s’hi relacionen, o que envolten els camps de conreu, 

o fins i tot les zones dedicades al pasturatge. Aquestes es com-

plementaran amb dades aportades per altres tipus d’estructures o 

zones de les explotacions a on no es trobin rasses. Fins al mo-

ment, les úniques realitzades a una vila van tenir resultats nega-

tius (Dupré 2002). En aquest cas presentem aquí els resultats 

d’un estudi publicat recentment i que serveix per exemplificar 

les enormes possibilitats que aquests estudis tindran en el futur 

(Garí, Marlasca i Yll, 2009).

Com s’aprecia a la gràfica (figura 2), es van analitzar deu 

mostres procedents de cinc localitats de l’illa. Les tres prime-

res procedeixen de les excavacions al Puig d’en Valls durant 

els seguiments de la 2ª ronda de la ciutat d’Eivissa i les altres 

set procedeixen de rases retallades per carreteres o per obres 

de construcció d’edificis, pel que no es poden aportar dades 

cronològiques exactes, tot i que pertanyen a època antiga. De 

les  deu  mostres  analitzades,  quatre   han  resultat  totalment 

estèrils.

Figura 2.- Resultats de les anàlisis de pol·len realitzat a diferents indrets de l’illa.

Els resultats aporten diferencies petites però significati-

ves. La mostra de Puig d’en Valls que ha donat resultats posi-

tius, del segle IV-III aC., és la que té menys representació de 

pins (al voltant d’un 40%), mentre que la resta de les mostres 

supera el 45%, arribant al 60% en el cas de la mostra de la ca-

rretera d’es Cubells. 

A banda de l’aprofitament de les fustes de roure o alzina 

a les zones més properes a la ciutat per la construcció d’edifi-

cis o naus, s’ha de dir també que precisament la zona del Puig 

d’en Valls és una de les que més aviat es degué explotar agrí-

colament, i per això patir una desforestació més primerenca, al 

que s’ha d’afegir que just aquesta zona, prop del litoral, devia 

tenir un tipus de vegetació lleugerament diferent a la que es 
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pot trobar a l’interior de l’illa, com per exemple a la zona d’es 

Cubells.

S’ha de destacar doncs  la important presència de boscos 

de pins a època antiga, entre els que encara es podien trobar 

alzines i roures. S’ha de pensar que des d’època púnica es co-

mencen a explotar les zones més favorables pel conreu, es a 

dir, les planícies i llocs amb un pendent poc acusat. 

Els diferents conreus devien anar estenent-se a poc a poc 

i guanyant terreny als boscos des de les diferents zones d’ex-

plotació, i boscos quedarien sempre presents a les zones amb 

més pendent i als turons, o fins i tot a determinades zones que 

podrien servir per separar o dividir diferents explotacions o 

per l’aprovisionament de fusta.

Figura 3.- Resultats de les anàlisis pol·líniques per grups representats.

Les rases dedicades al conreu de la vinya  es podrien 

acompanyar  de  conreus  de  cereals  o  de  productes  d’horta. 

També hem de situar a zones properes oliverars que amb la 

vinya  i  els  productes  d’horta,  són sens  dubte els  principals 

conreus de la illa a l’antiguitat. Pel que fa als productes d’hor-

ta,  la  presència  a  les anàlisis  pol·líniques de lleguminoses i 

crucíferes ens suggereixen espècies com cigrons, guixes/gui-

xols,  pèsols,  faves,  llenties,  cols,  naps,  etc...i  d’altra  banda 

hem de comptar també amb la presència de diverses espècies 

de fruiters citades als textos clàssics i dels que s’han trobat 

restes a diverses excavacions (figura 3).

TERRITORI vs JACIMENTS CONCRETS

Fins a dia d’avui, la protecció dels jaciments arqueològics 

a Eivissa i Formentera te uns greus problemes, que segurament 

pel que fa a alguns d’ells es poden generalitzar al conjunt les 

illes Balears. Tot i la creació del Consell d’Eivissa i Formentera 

ja fa més de 15 anys, i a la transmissió de competències en qües-

tió de patrimoni a Eivissa, que haurien d’haver significat un ma-

jor control i una posada en marxa de mecanismes per a la protec-

ció d’aquest, la realitat avui dia és que pràcticament tot aquest 

patrimoni te una desprotecció increïble. 

Deixant a banda alguns problemes difícils de definir com 

la intencionalitat que hi pot haver moltes vegades en que conti-

nuï així per diferents interessos personals o administratius, ens 

centrarem en aquest cas en alguns dels problemes més obvis i 

que haurien de poder resoldre’s en un futur immediat prenent 

mesures urgents.

El primer d’ells és sense dubte la identificació dels jaci-

ments arqueològics. Sense anar més lluny, quant es van realitzar 

les cartes arqueològiques entre els anys 1989-1992, les estructu-

res de les que estem parlant no eren tingudes en compte, i mai ho 

han sigut tampoc després de la seva realització. La destrucció de 

jaciments a diferents obres per tota la illa en aquests anys posa 

en relleu les mancances que hi ha per exemple a l’hora de definir 

o identificar jaciments arqueològics, a més d’una manca absolu-

ta de prevenció i de compromís, on les diverses administracions 

estan fallant de forma flagrant afavorint de forma descarada di-

ferents interessos.

Així, ja s’han detectat dos dels principals factors que ens 

porten a aquesta situació: una mala identificació i definició dels 

jaciments i una pèssima gestió de les lleis o mecanismes per pre-

venir les destruccions.

El problema de les cartes arqueològiques te a més, al nos-

tre parer,  una dificultat afegida, si posem especial relleu en les 

estructures de les que parlem. Fins ara, els jaciments arqueolò-

gics solen definir-se com un punt en un mapa,  punt que pot refe-

rir-se generalment a un edifici, una necròpolis, etc. Aquest punt 

representa generalment un area o zona molt petita, que se suposa 

que marca el lloc o area a on es dispersa la ceràmica. Però, ara, 

estem al davant d’un altre tipus de estructures que ens haurien de 

fer entendre el territori i el seu llegat històric i arqueològic d’una 
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altre manera. Ara, al davant,  per exemple, d’una determinada 
zona a on tenim, gracies a diferents seccions de carreteres, iden-
tificades diverses estructures d’aquest tipus (a banda de les ja co-
negudes viles i necròpolis o les que no s’ha sabut identificar), la 
definició del jaciment es fa molt més complex i sens presenta no 
només molt difusa, sinó d’una extensió impossible de determi-
nar. A les ja mencionades dificultats per identificar aquestes es-
tructures en superfície, s’ha d’afegir la possibilitat de que apare-
guin en quasi qualsevol lloc, degut a la intensa explotació del te-
rritori a època antiga. Hem de pensar que només els cims dels 
puigs i les zones més rocoses de l’illa haurien de ser les que en 
principi no eren favorables a aquestes pràctiques. La experiència 
ens hauria de portar a reconèixer que tot el territori illenc, a ex-
cepció de les zones mencionades, es susceptible de conservar 
com a mínim aquestes estructures arqueològiques, i aquest fet 
ens hauria de portar a una reflexió seriosa sobre el concepte de 
jaciment arqueològic, dels seus límits i del territori.

Marcar  uns  quants  punts al  mapa,  definir  amb precisió 
unes àrees petites i concretes a on s’han trobat materials arque-
ològics, sembla, avui dia, del tot insuficient. La presencia a tot el 
territori d’estructures de caràcter etnològic o històric de tot tipus, 
pous,  sènies,  fonts,  eres,  cases,  bancals,  etc...sumats  als  jaci-
ments arqueològics coneguts i en especials, aquells que no s’han 
identificat pels motius que siguin, però que son en realitat un 
percentatge molt més alt dels que es coneixen, i ocupen una su-
perfície immensament superior, ens obliguen a prendre una pos-
tura al respecte i a adoptar una nova perspectiva en referència al 
significat  de “jaciment  arqueològic”.  Possiblement,  més  enllà 
d’intentar buscar les relacions d’aquests amb l’espai i el territori 
a on es troben, hauríem de considerar ja a tot el territori com a 
un jaciment, com a un espai que recull globalment totes les acti-
vitats humanes que s’han dut a terme, i que no estan representats 
únicament a un únic lloc, o a uns quants punts determinats. Les 
emprentes d’aquestes activitats s’han de llegir de la manera més 
complerta possible, i la única forma de fer-ho és tenint en comp-
te, per començar, tot el territori i totes les possibilitats que aquest 
ens ofereix. Pel que fa a l’arqueologia, hauria de ser tant impor-
tant la presencia d’una vila com la d’unes quantes rasses de con-
reu o una sitja. 

La  invisibilitat  de  moltes  d’aquestes  estructures  no  pot 
continuar sent una excusa per a la seva continua destrucció i de-

saparició. Creiem que l’objectiu prioritari dels arqueòlegs ha de 
ser garantir la màxima protecció de qualsevol resta arqueològica 
abans de que aquesta desaparegui sense la seva correcta docu-
mentació.

Identificar, classificar i protegir el patrimoni com s’ha fet 
fins a dia d’avui, s’ha mostrat del tot ineficaç. No es pot esperar 
a que el patrimoni arqueològic es vagi coneixent només a mesu-
ra que aquest es va destruint total o parcialment en el decurs d’u-
nes obres, o com passa sovint, que fins i tot es perdi sense haver 
sabut mai de la seva existència. 

DEFICITS I PROPOSTES PER A LA PROTECCIÓ UR-
GENT D’AQUESTES ESTRUCTURES

Com ja s’ha dit, hi ha una ineficàcia absoluta pel que fa a 
l’hora de protegir el patrimoni històric en general, i l’arqueolò-
gic en concret. Tot i que la llei de patrimoni de les illes Balears 
no es dolenta, és molt millorable, però a més, sembla evident 
que estem molt per darrera de la llei a l’hora de la seva posada 
en pràctica doncs, amb la llei a la ma, podríem parlar de molts 
delictes contra el patrimoni en tots aquests anys que han quedat 
impunes sense que ningú hi actués, i amb això, volem destacar 
altres problemes:

- Ineficàcia a l’hora de posar en pràctica la llei. Si be el 
patrimoni per llei te un status i un grau de protecció molt alt, a 
l’hora de la realitat sovint qualsevol interès privat o administra-
tiu es posa per damunt seu.

- Les administracions competents pateixen d’una manca 
total de coordinació que repercuteix molt  negativament en la 
protecció d’aquest patrimoni. Els principals mecanismes per a 
posar en pràctica la protecció del patrimoni no es posen o no es 
volen posar en marxa, i els agents implicats no senten cap com-
promís per que això funcioni desprès de tants d’anys.

- Els catàlegs existents (que ja hem dit creiem desfasats i 
insuficients), no es fan servir ni es tenen en compte quant hi ha 
obres pel mig, i fins i tot a una mateixa administració hi ha una 
incomprensible  desconnexió  entre  diferents  departaments.  No 
pot continuar passant que es facin obres (ja siguin privades o pú-
bliques) i que no es tinguin en compte ni cartes arqueològiques 
ni catàlegs de patrimoni. Ni tant sols la repetició d’errors al llarg 
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dels anys ha fet que els responsables facin valer arguments tant 
evidents com són la llei, els catàlegs i cartes i el patrimoni histò-
ric i arqueològic. Sembla que es tracta de documents realitzats 
per a cobrir un expedient, i no per al seu us pràctic i quotidià. En 
aquest sentit s’ha de remarcar el fet de que fins i tot, es triga o 
s’evita incorporar aquests catàlegs al ordres o plens que els han 
de donar validesa.

Creiem que, a hores d’ara, és difícil creure en uns meca-
nismes i sovint en persones que desprès de tants d’anys s’han 
demostrat inoperants i mancades de compromís, uns mecanis-
mes que no han funcionat, sigui pel motiu que sigui.

En definitiva, entre unes coses i unes altres, sembla que la 
protecció del patrimoni arqueològic, si es continua per aquest 
camí, tindrà molts problemes i es continuarà topant amb les ma-
teixes pedres. La solució passaria per realitzar alguns canvis im-
portants i valents en una nova direcció, més sensible al patrimo-
ni, el paisatge i el territori en general, inclosos tots en un mateix 
concepte com el de “paisatge cultural”. Aquest concepte hauria 
de ser el marc en el que dissenyar futures estratègies i especial-
ment, portar a terme canvis a la llei de patrimoni, per tal d’asse-
gurar una mínima protecció per tots els vestigis arqueològics, 
culturals i etnològics que avui no tenen (que garanteixi sempre al 
menys la seva bona documentació, ja que un altre tema, que no 
toca plantejar aquí és la seva conservació), i que facilitin enor-
mement la posada en pràctica d’aquesta protecció.

No s’haurien de permetre més obres que suposin excava-
ció o remoció del subsòl sense estudis previs i un seguiment ar-
queològic. La única manera d’evitar els dubtes, els malentesos i 
les errades intencionades o no, o evitar que cap engranatge del 
mecanisme falli, és aconseguint una única forma de funcionar, 
clara, senzilla i general, que observi a tot el territori com a un 
marc únic i igualitari.

En el nostre cas, creiem que la millor manera per a aconse-
guir aquesta obligada protecció del patrimoni seria la de consi-
derar, com hem dit, tot el territori com un paisatge cultural, pai-
satge al que no es podria fer cap tipus d’actuació sense abans ha-
ver  portat  a  terme estudis històrics i  arqueològics.  Qualsevol 
obra, publica o privada, hauria d’anar acompanyada de estudis 
previs i seguiments arqueològics si tenen previsió del més mí-
nim rebaix de terra. 
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