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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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L'ARQUEOLOGIA I L'ESTUDI D'EDIFICIS

 

Antoni Ferrer Abárzuza

Vull començar reproduint un fragment breu del projecte 
de Decret del Reglament d'intervencions arqueològiques i pa-

leontològiques de les Illes Balears, tal com estava a data de 
primer d'octubre de 2010, concretament el seu article tercer, 
punt primer, apartat e:

3. Tipus d'intervencions arqueològiques i paleontològi-

ques. (...)

3.1 A l'efecte d'aquest Decret, les intervencions arqueo-

lògiques i paleontològiques objecte de regulació són: (...)

e)  Intervencions  d’arqueologia  vertical:  són  estudis  i  

documentació d’edificis històrics, construccions etnològiques  

i altres elements constructius que tenen com a objectiu l’estu-

di de les fases constructives i la documentació d’un edifici o  

de qualsevol altra construcció històrica amb metodologia ar-

queològica. 

L'apartat e, que defineix les intervencions d'arqueologia 
vertical i les incorpora com un dels tipus d'intervencions arque-
ològiques, representa una novetat en la reglamentació de l'ar-
queologia. A causa de la seva definició i regulació aquests estu-
dis quedaran a partir de la data d'aprovació del Decret (final-
ment vigent des del 12 de març de 2011, BOIB 37) subjectes al 
que es disposa, en general, sobre les intervencions arqueològi-
ques pel que fa a memòries, els materials, els terminis, etc. 

Així, els estudis d'arqueologia d'estructures visibles, ar-
queologia  vertical  o,  simplement  estudis  d'edificis,  deixen 
d'estar en un viscós espai “no reglat” en què suraven fins ara, 
ingràvids,  sense pes acadèmic ni de gestió i, per tant,  sense 
plasmació pressupostària. Una conseqüència d'aquella absèn-
cia de regulació era que aquest tipus d'estudis sorgien del vo-
luntarisme dels promotors i sobretot de la capacitat de convèn-
cer-los dels propis arqueòlegs i documentalistes i d'alguns ar-
quitectes.

Respecte del text del Decret, tot i considerar-lo molt po-
sitiu, he de dir en primer lloc que dubt que el títol correcte d'a-
quest “tipus” d'intervenció hagi de ser “arqueologia vertical”; 

és cert que fa uns anys, sobretot els italians es parlava d'“ar-
queologia d'allò visible” i que el mestre E. C. Harris (1989) la 
batejà també d'standing structures. En rigor, tot allò que s'ai-
xeca o que té fons, pot ser qualificat de vertical... D'altra ban-
da, el terme arqueologia vertical sembla donar peu a l'existèn-
cia d'un altre tipus d'arqueologia, l'horitzontal... Així, es dóna 
plasmació jurídica a la contraposició, ja antiga, entre els ar-
queòlegs que excaven i els—pocs— que observen relacions 
murals i repiquen enlluïts de murs d'edificis.

Tan fonda és aquesta idea, en general, en la ment dels ar-
queòlegs i dels gestors de patrimoni, que es dóna la paradoxa 
que, per exemple, el solar d'un edifici enderrocat és estudiat 
arqueològicament, incloses les estructures de l'immoble esbo-
cat,  ara  reduïdes  a  unitats  estratigràfiques  horitzontals.  Els 
edificis,  mentre  romanen dempeus, no es consideren nítida-
ment, sense cap mena de dubte, objecte d'estudi de l'arqueolo-
gia. Interessen només segons la seva situació en la trama urba-
na, per saber “què hi ha davall”, amb total menyspreu de les 
“estructures verticals”, l'estudi de les quals ara queda reglat.

Aquesta manera d'actuar i de pensar, aquest cert menys-
preu envers l'estudi dels edificis, és impulsada per l'acció de la 
idea subjacent, conscient o no, que l'arqueologia estudia “co-
ses” d'una certa antiguitat (i aquí antiguitat podria anar en ma-
júscula). Coses que es troben enterrades i que, per tant, s'han 
d'excavar.  Aquesta  idea  equivocada  propugna  implícitament 
que la resta de coses no tant antigues i no enterrades, han de 
ser  estudiades  per  altres  mitjans:  els  documents.  Els  docu-
ments —diran— són l'objecte d'un altre tipus de gent, els do-
cumentalistes, netament diferents dels arqueòlegs. La compar-
timentació acadèmica artificial de les disciplines i dels perío-
des històrics influeix així en la gestió del patrimoni i, especial-
ment,  influeix —i ho fa  negativament— en les possibilitats 
del coneixement que podem extreure de l'estudi del patrimoni 
històric. Una de les moltes virtuts de l'arqueologia és que el 
seu mètode és aplicable ben bé a tot. Arreu hi ha relacions es-
tratigràfiques destriables, susceptibles de ser coneguda la seva 
seqüència cronològica relativa. 
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N'hi ha moltes, de relacions estratigràfiques, en els edifi-
cis, en les estructures anomenades verticals. A aquestes alça-
des,  no és  necessari  recordar  la  gran quantitat  d'informació 
que contenen els  edificis  (acabats,  pintures,  tècniques cons-
tructives,  afegits,  enderrocs,  canvis  de concepció de l'espai, 
etc.). El seu estudi és metodològicament molt semblant —tot i 
que no igual del tot— al dels jaciments diguem-ne clàssics: hi 
ha adossaments, estructures que trenquen altres, que se sobre-
posen, que les amortitzen... En els edificis però, no hi sol ha-
ver un element que és essencial, fonamental, en l'arqueologia 
de jaciments: els elements de datació, principalment la cerà-
mica.

És veritat que el material arqueològic recuperat de les 
rases de fonamentació dels edificis poden aportar dades cro-
nològiques, però, també és cert que aquestes dades —si n'hi 
ha— es restringiran a l'època fundacional de la construcció. 
És fàcil entendre que uns murs aixecats el segle XV o XVI po-
den sustentar un edifici que s'hagi mantingut en ús fins a l'ac-
tualitat... Com datar aleshores les reformes posteriors que no 
hagin afectat el subsòl? A més, per diferents raons, els fona-
ments  de  l'edifici  no  sempre  són  accessibles  a  l'arqueòleg. 
Tanmateix, per exemple en els estudis de cases pageses, sovint 
ni tan sols hi ha el recurs al material arqueològic que eventual-
ment poden aportar les rases de fonamentació o els nivells de 
subsòl interior (em refereix a les cases pageses d'Eivissa, que 
són el cas que més conec). A les cases pageses el material sol 
ser molt escàs i format generalment per ceràmiques comunes 
encara de difícil datació.

En absència de material arqueològic, els documents es-
crits, els documents gràfics i eventualment la informació oral 
esdevenen els elements de datació rellevants dels arqueòlegs 
que  estudien  edificis.  Des  de  les  habitacions  buides  de  les 
construccions històriques, la datació esdevé complicada, im-
precisa. Si només comptàssim amb l'arqueologia hauríem de 
centrar-nos en els artefactes recuperats de les rases de fona-
mentació, en inscripcions o grafits o les en tècniques construc-
tives, sempre complicades per fer-les proporcionar cronologi-
es.  És clar  que també,  com s'està  propugnant  des d'algunes 
veus,  els  professionals de l'arqueologia es poden acontentar 
amb aplicar estrictament la metodologia arqueològica i esta-
blir la relació entre unitats estratigràfiques d'un edifici, sense 

arribar a datacions absolutes. Aquesta manera de procedir do-
narà uns resultats globals més aviat pobres.

Vull plantejar un raonament sobre la qüestió del paper 
imprescindible que els documents escrits, gràfics i orals tenen 
en l'estudi d'edificis. En aquesta mateixa sala hem sentit, i els 
podem llegir a  qualsevol  estudi  d'arqueologia,  referències  a 
textos, generalment clàssics, que recolzen, es refereixen, daten 
o aporten sobre troballes arqueològiques.  Quan s'estudia un 
edifici amb fases situables a partir del segle XIV o fins i tot 
del XIII, a Balears, hi ha la possibilitat —més gran quan més 
modernes són les fases— que hi hagi documents que en facin 
referència. La feinada de localitzar-los és notable, res a veure 
amb consultar el Fontes rerum Balearium o algun altre com-
pendi semblant de fonts clàssiques.

Malgrat  la  fonamental  importància  dels  documents  en 
l'estudi d'edificis, el Decret del reglament d'arqueologia, se'n 
renta les mans i deixa a l'aire la recerca d'un volum de dades 
escrites o gràfiques sense ni esmentar-ne la seva conveniència. 
Això, a pesar que aquells documents fan referència a un ob-
jecte de recerca arqueològica que ha generat un nou tipus jurí-
dic d'intervenció: l'arqueologia vertical.

Però clar, els documentalistes no són arqueòlegs o no ho 
són sempre i per tant el Decret d'arqueologia no en pot fer es-
ment per allò que he dit abans de la compartimentació acadè-
mica de les disciplines d'estudi.  Aquesta omissió tendrà una 
conseqüència immediata, de fet ja verbalitzada i que tots heu 
sentit i potser hi estau d'acord: l'estudi dels documents pot es-
perar, mentre que la intervenció arqueològica en l'edifici a es-
tudiar, no. I això és, des d'un determinat punt de vista, cert: els 
documents poden esperar, no seran destruïts per les obres que 
sí afecten l'edifici a què fan referència.

Ben segur que els documents esperaran, però... quantes 
són les probabilitats perquè algun dia, un investigador local, o 
un  documentalista  regulat  per  eventual  un  Decret  de  docu-
mentalistes,  motu proprio,  s'endinsarà en l'estudi  d'edificis  i 
les seues famílies habitants o constructores per completar la 
feina de l'arqueòleg? Qui revisarà les memòries arqueològi-
ques a la nova llum que aportin els documents que el seu dia 
no es buscaren?

A l'afirmació auto-tranquilitzadora dels arqueòlegs i dels 
gestors de patrimoni que “els documents poden esperar”, es 
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contraposa el lògic i racional criteri d'oportunitat. Això és, si 

estudiam o documentam arqueològicament un edifici, com es 

va fer per exemple, a Eivissa,  amb Can Montero-Botino, el 

Polvorí,  el  Castell,  la Catedral  o qualsevol  construcció més 

modesta, crec que és oportú i lògic i professional aportar-hi 

totes les dades que sigui possible, arqueològiques i documen-

tals. L'Administració s'hauria de preocupar que això fos així.

Si heu estudiat algun edifici, sabreu que hi ha elements 

físics, posats de manifest per l'arqueologia o no, que s'han po-

gut interpretar gràcies a algun document gràfic, a un plànol, a 

un text escrit o a una informació verbal. La informació pro-

vinent d'aquestes fonts completa les dades obtingudes en l'a-

plicació  del  mètode  arqueològic.  I  deixarem passar  aquesta 

immensa possibilitat perquè “els documents poden esperar”?

Puc posar alguns exemples d'estudis d'edificis en els quals 

els documents escrits i gràfics han estat essencials, juntament 

amb l'arqueologia, en una anàlisi conjunta, per entendre, per da-

tar, per interpretar.  Amb el benentès que l'arqueologia aporta 

també unes dades d'una qualitat diferent o molt diferent d'aque-

lles que aporten els documents. No debades, la seva naturalesa, 

la gènesi d'allò que estudia l'arqueologia (murs, trespols, cerà-

miques...) és molt diferent del que llegeixen els documentalistes 

(escrits fets amb una intenció concreta).

Un exemple proper és can Botino, a Dalt Vila. El seu es-

tudi es va fer l'any 2002 arran de l'inici de la intervenció ar-

quitectònica prèvia a les obres d'adaptació a seu de l'Ajunta-

ment. Les cales realitzades en el seu subsòl no donaren ma-

terials congruents amb l'arquitectura de l'edifici. Només gràci-

es a la documentació es va poder ser datar la seva construcció 

—1642—, les reformes posteriors i conèixer la cadena de pro-

pietaris successius, la seva extracció social i, fins i tot, els mo-

bles i objectes que tenien a cada habitació —un inventari de 

1669—.  Sense  l'estudi  documental,  hauria  estat  impossible 

conèixer la data de construcció de l'edifici. El professional de 

l'arqueologia, només amb les dades que l'aplicació del seu mè-

tode li proporcionava, hauria d'haver datat de manera impreci-

sa l'edifici entre el segle XVI i el XIX. Cap altre material ar-

queològic  li'n  proporcionava  pistes.  Només  els  documents 

permeteren posar data absoluta a la seqüència constructiva ob-

tinguda amb l'aplicació del mètode arqueològic sobre els murs 

i les altres estructures.

Un altre cas recent, el Molí de Dalt o de Can Planetes, a 

Santa Eulària. Es tracta d'una casa pagesa que entre les seves 

dependències compta amb un molí d'aigua de roda vertical. Ad-

quirit per l'ajuntament de Santa Eulària es trobava en ruïna el 

2009. Realitzada la neteja de la runa, s'excavà l'àmbit del molí. 

S'hi localitzà, davall del paviment en ús fins als anys setanta del 

segle XX i que corresponia a l'obrador del molí de roda vertical, 

que funcionà fins al començament de la dècada dels seixanta 

del mateix segle, el cup i el cacau d'un molí de roda horitzontal. 

En la seva excavació no es localitzà més que runa de la seva 

amortització i un sol objecte arqueològic: una moneda púnica.

Figura 1. “Molí de Dalt”. Un clar adossament posat de manifest gràcies a les 
cales practicades als murs del Molí de Dalt, una casa pagesa amb un molí fa-

riner accionat per l'aigua del riu de Santa Eulària. Estudi arqueològic i docu-

mental i seguiment d'obres realitzat al llarg de 2009 i 2010 per E. Díes i A. 
Ferrer.

A l'exterior del casal del molí es veia la séquia que l'alimenta-

va i el fòssil  d'una altra dins el mur de tancament del propi 

molí, situada a cota més baixa i de traçat totalment desapare-

gut. Es practicà una cala al peu d'aquella séquia anterior a l'ac-

tualment conservada, amb resultat negatiu. Aquests eren, per 

tant, els elements de datació estrictament arqueològics propor-

cionats per l'estudi del molí. Sense poder entrar en detalls, la 

recerca  documental,  inclosa la oral, ja que el molí s'abandonà 
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Figura 2. Plànol de relacions entre els murs de la casa pagesa coneguda com can Vildes, a Sant Antoni de Portmany, Eivissa. Estudi realitzat  

el 2007 per A. Ferrer.
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Figura 3. Arbre genealògic de les famílies propietàries de la casa Montero o can Botino, actual seu de l'Ajuntament d'Eivissa, reconstruït 

gràcies a l'estudi documental. Estudi elaborat per X. Pallexà, S. Roig, E. Díes i A. Ferrer.
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recentment,  com s'ha dit,  ha permès datar amb una precisió 
notable, les seves diferents fases.

 Un document de 1422 esmenta la reconstrucció del molí 
i l'alteració de la séquia que l'alimentava. El text, juntament 
amb l'observació analítica de la realitat física i les relacions 
estratigràfiques posades en clar per la metodologia arqueolò-
gica han permès entendre el document i plasmar-lo sobre l'ob-
jecte real a què fa referència. La transformació, al final del se-
gle XVIII, del molí de rodet en un altre de roda horitzontal 
també ha estat possible per la documentació. Els documents 
no circumscriuen la seva importància a la seva capacitat d'a-
portar datacions. Sobretot quan l'objecte d'estudi és una casa 
pagesa —almenys a Eivissa i Formentera— sovint és difícil se-
guir el rastre documental i la recerca de datacions absolutes, 
sense ser infructuosa del tot, té èxit limitat. Per contra, s'obte-
nen arbres genealògics i estratègies de transmissió de la propi-
etat, matrimonials, detalls sobre l'ús de l'espai domèstic, dades 
sobre la producció agrària i ramadera, etc. 

El 2008 s'intervingué en una casa amb les obres comen-
çades (can Vildes, a Sant Antoni). Es pogué establir que l'edi-
fici és el resultat de l'adossament de diferents estances a un 
àmbit  primigeni.  Unes ceràmiques en una  sitja  aportaren la 
data d'amortització d'aquell element, situable a l'inici del segle 
XIX. Només l'estudi documental, regressiu des de la família 
propietària cap a endarrere fins al segle XVIII, ha permès pro-
posar  una data  de construcció situable en la  primera meitat 
d'aquell segle. 

Per acabar, abans he cridat l'atenció sobre l'extraordinà-
ria oportunitat  del Decret d'arqueologia i,  concretament,  del 
seu article 3, apartat 1, punt, abans transcrit. Coincidint amb la 
gestació del Decret i la dita incorporació dels estudis d'arque-
ologia vertical, es redacten legislacions urbanístiques en què 
amb molt d'esforç s'ha aconseguit fer obligatoris els estudis 
d'edificis històrics (Pla territorial d'Eivissa, Normes urbanísti-
ques de Formentera aprovades ahir, 30-9-2010). És una opor-
tunitat única de feina —per què no dir-ho en aquest context 
d'anàlisi de la situació professional de l'arqueologia— i d'am-
pliació dels nostres coneixements sobre edificis històrics. Una 
oportunitat que s'ha d'aprofitar, tot demostrant la importància 
dels edificis com a fonts d'informació sobre ells mateixos i la 
societat que els creà i utilitzà. Els professionals de l'arqueolo-

gia hem d'estar preparats o més preparats del que ara estam, 
per enfrontar-nos a l'estudi d'una casa de pagès, d'un edifici 
urbà del segle XIX, d'una sènia i el seu sistema de reg... Amb 
aquesta preparació podrem fer la feina escrupolosament, estu-
diar les relacions entre murs, les superposicions de paviments, 
els canvis de cobertes i establir la seqüència constructiva de 
l'edifici que es tracti. He de tornar a recordar, però, que sense 
documents sovint no podrem datar o, almenys, perdrem una 
part d'informació relacionada amb allò que estudiam. El fet 
que el Decret d'arqueologia ni cap altre text legal no reguli els 
estudis documentals, permetrà no fer-los, els professionals s'a-
fanyaran únicament en l'estudi arqueològic i, de cara a l'Admi-
nistració, l'expedient quedarà impecable. L'informe arqueolò-
gic serà un paper més que haurà d'esperar per ser completat, 
algun dia, potser, amb les dades provinents dels arxius. Men-
trestant, el coneixement obtingut del patrimoni històric “verti-
cal” serà conscientment menor que el total de coneixement, ja 
per sí mateix parcial, que permet l'aplicació dels diferents mè-
todes de recerca històrica.
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