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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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RESULTATS PRELIMINARS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL SECTOR OEST DEL 
JACIMENT DE CORNIA NOU (MAÓ, MENORCA).

Antoni Ferrer Rotger
Montserrat Anglada Fontestad
Lluís Plantalamor Massanet

Mark Van Strydonck

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’ac-
tual polígon industrial i la carretera de l’aeroport. S’aixeca so-
bre un roquissar de calcarenites terciàries, conegudes popular-
ment 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 jaci-
ment es poden observar les evidències d’aquests treballs d’ex-
tracció. 

Figura 1: Plànol general del jaciment de Cornia Nou. 

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 arqueològiques. 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  possibilitat  que 
l’espai que queda entre els diferents edificis no estigués total-
ment ocupat per les construccions del poblat. 

Aquest jaciment ha estat objecte, des de l’any 2007, de 
diverses campanyes d’excavació, per part del Museu de Me-
norca i l’Associació d’Amics del Museu de Menorca. Per po-
der portar a terme aquesta tasca d’investigació s’ha comptat 
amb l’ajut econòmic del Consell Insular de Menorca, La Di-
recció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i In-
novació del Govern de les Illes Balears, la Conselleria d’Edu-
cació i Cultura del Govern de les Illes Balears i l’Institut Me-
norquí d’Estudis. 

Zona oriental
Aquesta part està ocupada per un turó rocós d’uns 4.000 

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 
impossible. Al sud i a l’oest, on el pendent del turó és més 
suau, s’hi poden observar les restes d’una murada ciclòpia. 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, apro-
ximadament circular. 

Aquest  talaiot  es va  excavar  durant  les campanyes  de 
2007 i 2008, fet que va permetre conèixer amb exactitud l’es-
tructura interna de l’edifici. Els resultats preliminars d’aquesta 
intervenció foren ja exposats a les III Jornades d’Arqueologia 
del Col·legi de Llicenciats de les Illes Balears (Plantalamor, 
Pons i Ferrer 2011).
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Zona occidental

En aquest  sector,  que ocupa uns 5.000 m quadrats,  hi 
trobem un gran talaiot de planta circular, d’uns 26 metres de 
diàmetre.  Està  construït  amb pedres  desbastades,  més  aviat 
planes a la part superior, que estan col·locades en sec, en posi-
ció horitzontal i formant un fort talús, fet que dóna al conjunt 
una estructura externa troncocònica. Al costat 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 una sè-
rie d’estructures, corresponents a almenys dues construccions 
de murs lleugerament corbs i façana còncava, que es trobaven 
tapades per l’enderroc provinent de la part de dalt del talaiot, 
en el moment en que es van iniciar els treballs d’excavació.

Una d’aquestes construccions es troba situada al costat 
oest del talaiot; presenta la façana corba, de 8,90 m, i un mur 
oest que permet dir que la llargada del monument seria d’uns 
11,85 m. El portal està reforçat 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. 

L’altra construcció adossada està situada al sud del tala-
iot. La façana és còncava, d’uns 14 m, i al centre s’hi ubica la 
porta d’accés a l’edifici. Aquesta estructura ha estat objecte 
d’excavació durant els anys 2008, 2009 i 2010.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES SOBRE EL JACIMENT

La monumentalitat del conjunt talaiòtic de Cornia Nou 
va  cridar  l’atenció  de  nombrosos  investigadors,  ja  al  segle 
XIX. La primera menció coneguda és la de Joan Ramis a Anti-
güedades célticas de la isla de Menorca, de l’any 1818. Tam-
bé 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, publi-
cat 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  Telaty  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 1968), 
cap autor es va ocupar de forma específica del conjunt de Cor-
nia Nou fins als anys noranta, moment en que un de nosaltres 
inicià  les  investigacions  en  aquest  jaciment  (Plantalamor 
1991a i b). 

 
LES CAMPANYES D’EXCAVACIÓ DE 2008, 2009 I 2010 
AL SECTOR OEST

Descripció de l’edifici

Els treballs portats a terme durant els darrers anys, a l’e-
difici sud del talaiot oest, han permès constatar que aquesta 
construcció  presenta  una  estructura  interna  força  complexa 
(Fig. 2) i, per altra banda, que s’adossa al talaiot. El moment 
d’edificació del talaiot ha de ser anterior, per tant, a la cons-
trucció d’aquesta estructura. 

Fig. 2: Planimetria de l’edifici sud del talaiot oest de Cornia Nou.
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L’obertura situada al centre de la façana dóna accés a un 
primer àmbit, amb un corredor central i una habitació a cada 
banda. En aquest corredor s’hi observa una gran estructura de 
combustió,  pavimentada  amb  lloses  de  pissarra,  que  s’ha 
interpretat  com a braser,  degut  a  la  manca  d’evidències de 
contacte directe amb el foc a la paret a la qual s’adossa. 

L’habitació del costat oest es troba dividida, al seu torn, 
en quatre  espais  ben diferenciats.  L’habitació  del  costat  est 
presenta un empedrat amb alguns molins de mà reaprofitats. 
Continuant la línia del corredor s’accedeix a una galeria (la 
coberta de la qual es conserva  in situ) que permet l’accés, a 
través d’una rampa esglaonada, a la part superior de l’edifici. 
Cal destacar que la coberta de l’edifici queda més o menys a 
la mateixa alçada que l’arrencament de l’escala monumental 
del talaiot. Dóna la impressió, per tant, que la finalitat de la 
galeria no era altra que permetre l’accés a la part superior de 
l’edifici i a continuació, a través de l’escala, al cim del talaiot. 

En base a l’estratigrafia arquitectònica es poden deduir 
diverses fases constructives (no necessariament molt allunya-
des en el temps). Tal i com s’ha exposat anteriorment, tots els 
murs interns de compartimentació són adossaments, de mane-
ra que és possible que, originalment, l’espai interior tingués 
una estructura molt diferent, menys compartimentada. Durant 
la campanya de 2010 van sortir a la llum una sèrie d’estructu-
res a l’exterior de l’edifici: al costat oest de la zona de davant 
la façana va aparèixer un mur, que sembla delimitar per aquest 
costat l’esplanada que s’estén davant de l’edifici. Al costat est 
de la construcció es van documentar tota una sèrie d’estructu-
res que semblen definir petits espais, però la seva interpretació 
resta  pendent  de la  finalització  dels treballs  d’excavació  en 
aquesta zona. 

Tot i que, en base a la seva forma externa, és possible 
buscar paral·lels més o menys propers per aquest edifici a al-
tres jaciments menorquins (So Na Caçana, per exemple) resul-
ta més difícil establir paral·lels per la seva estructura interna. 
Aquest edifici es podria considerar, tal vegada, com un prece-
dent dels recintes de taula i dels santuaris talaiòtics de Mallor-
ca, amb els quals comparteix alguns trets tipològics. 

En base a aquestes semblances es va plantejar la hipò-
tesi, ja abans d’iniciar els treballs d’excavació, que es tractava 
d'un edifici de caràcter religiós o ritual. Malgrat tot, les dades 

recopilades  durant  la  intervenció  han  obligat  a  replantejar 
aquesta interpretació. 

MATERIALS DOCUMENTATS

Durant les campanyes d’excavació de 2008, 2009 i 2010 
s’han documentat un total de 94 unitats estratigràfiques sedi-
mentaries (UE), així com 42 unitats estratigràfiques construc-
tives (UEC). Excepte als nivells més superficials, no es va do-
cumentar la presència de ceràmica a torn, fet que va permetre 
deduir, ja durant l’excavació, que l’edifici no havia patit reuti-
litzacions en època tardana. A l'interior de l’estructura, i con-
centrats sobretot a l’habitació oest, es van poder recuperar una 
enorme quantitat d'elements relacionats amb activitats de tipus 
industrial:  molins manuals per a moldre cereals,  percussors, 
morters  (relacionats  també,  possiblement,  amb  el  processat 
d'aliments) i punxons d'os (vinculats potser al treball del cuir) 
(Taula 1). La flotació i garbellat del sediment ha permès reco-
llir  també,  en  nombroses  unitats  estratigràfiques,  una  gran 
quantitat de llavors de cereals carbonitzades, sobretot a l’habi-
tació est de l’àmbit 1. La major part dels nivells que reom-
plien l’edifici  contenien també grans quantitats  de restes de 
fauna domèstica (de caprins i, en menor proporció de Bos tau-
rus i Sus domesticus). En una de les UE’s inferiors, en contac-
te amb la roca mare, s’hi va recuperar un fragment de crani de 
cèrvid amb una banya de petites dimensions. La raresa d’a-
quest material a l’àmbit illenc, així com la seva ubicació dins 
de l’edifici (al mig del corredor, immediatament després de la 
porta d’accés) fa pensar que la seva deposició no va ser, tal 
vegada, un fet casual.

 
LES DATACIONS RADIOCARBÒNIQUES

S’han portat a terme, fins el moment, un total de tretze 
datacions radiocarbòniques (a l’Institut Royal du Patrimoine 
Artistique, Brussel·les) sobre restes recuperades en els nivells 
de l’interior de l’edifici. Onze d’aquestes datacions s’han rea-
litzat  sobre restes de mamífers domèstics, mentre que les al-
tres dues corresponen, respectivament, a un fragment de bran-
queta carbonitzada i a restes òssies de micromamífer (Taula 
2).
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Objecte Número d’individus

Punxons d’os 16

Molins manuals 59

Percussors 110

Morters 6

Taula 1: Indústria lítica i òssia, número d’individus. 

Mostra Material datat UE Datació

KIA-38940 Metatars esquerre d’Ovis aries 7 2980±30 BP 1370-1110 BC (95,4% prob.)

KIA-41895 Tíbia dreta de caprí domèstic (taxó indeterminat) 33 2835±30 BP 1120-910 BC (95,4% prob.)

KIA-5332 Fragment de fusta carbonitzada (taxó indeterminat) 5 2780±30 BP 1010-840 BC (95,4% prob.)

KIA-41896 Metacarp dret de Capra hircus 34 2770±30 BP 1000-830 BC (95,4% prob.)

KIA-39429 Radi esquerre de caprí domèstic (taxó indeterminat) 3 2750±30 BP 980-820 BC (95,4% prob.)

KIA-38955 Húmer esquerre de caprí domèstic (taxó indeterminat) 3 2710±35 BP 920-800 BC (95,4% prob.)

KIA-38948 Metatars esquerre de Capra hircus 2 2540±35 BP 800-540 BC (95,4% prob.)

KIA-41935 Metacarp dret d’Ovis aries 44 2520±30 BP 800-530 BC (95,4% prob.)

KIA-38954 Metatars esquerre d’Ovis aries 2 2510±35 BP 800-510 BC (95,4% prob.)

KIA-41937 Tíbia dreta d’Ovis aries 25 2510±30 BP 790-520 BC (95,4% prob.)

KIA-41936 Metacarp esquerre d’Ovis aries 50 2490±45 BP 790-410 BC (95,4% prob.)

KIA-38968 Tíbia de mamífer (taxó indeterminat) 5 2470±30 BP  770-410 BC (95,4% prob.)

KIA-38956 Restes òssies de micro-mamífer (taxó indeterminat) 5 2150±30 BP 360-50 BC (95,4% prob.)

Taula 2: Datacions radiocarbòniques
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Totes les datacions han estat calibrades a partir de la cor-

ba Intcal09 (Reimer  et al. 2009) mitjançant el programa Ox-

Cal v3.10 (Bronk Ramsey 2005). Dins aquest conjunt de data-

cions, relativament ampli,  s’hi poden distingir tres grups de 

dates, que pràcticament no es solapen entre ells:

Una de les sèries de datacions es situa ca. 1300-1000 cal 

BC. Els materials que han proporcionat aquestes datacions po-

drien  ser  materials  immediatament  anteriors  al  moment  de 

construcció, que es van barrejar amb el material constructiu. 

Haurien passat a formar part dels estrats que reomplien l’edifi-

ci,  per  tant,  en  ensorrar-se  la  part  superior  de  l’estructura. 

Aquest grup està format per només dues datacions, realitzades 

sobre restes de caprí domèstic.

Una altre grup de datacions, més abundant, el podem si-

tuar  ca.  1000-800 cal BC. Podria  correspondre a  un primer 

moment d’utilització de l’edifici. La mostra  KIA-41896, per 

exemple, que s’enquadra clarament en aquest grup, prové d’u-

na unitat estratigràfica (UE-34) que es recolzava directament 

sobre el paviment de l’habitació est (UEC-1019) (Fig. 3).

Una tercera sèrie, amb un nombre encara més elevat de 

datacions, es situa  ca. 800-400 cal BC, i sembla que corres-

pondria al moment d’abandonament de l’edifici. 

Dins d’aquest conjunt hi hem d’incloure la datació KIA-

41937 (UE-25) realitzada sobre la tíbia dreta d’un exemplar 

juvenil d’Ovis aries. Les restes d’aquest animal havien estat 

dipositades, parcialment en connexió anatòmica, sobre dos ni-

vells d’escassa potència (UE-32 i UE-34) que es recolzaven, 

al seu torn, sobre el paviment de l’habitació est (UEC-1019) 

(Fig. 3). Podem aventurar, per tant, que cap al segon quart del 

primer mil·lenni abans de la nostra era l’ús de l’edifici havia 

entrat en un cert procés de decadència, donat que s’havien for-

mat ja, per damunt de l’enllosat, dues capes de sediment i pe-

dres. Malgrat tot,  la presència de les restes d’aquest animal 

sembla evidenciar que s’hi continuaven realitzant activitats ri-

tuals.  Finalment, tenim una datació que es situa entre 360-50 

cal BC, realitzada sobre restes de micromamífer de taxó inde-

terminat. L’excepcionalitat d’aquesta datació (dins del conjunt 

de que disposem per aquest jaciment) es podria explicar, tal 

vegada,  pel  fet  que  els  materials  datats  fossin  una  intrusió 

posterior a la formació de la unitat estratigràfica on, aparent-

ment, es trobaven dipositats. La capacitat intrusiva de la mi-

crofauna és un fet ben documentat en altres contextos (Bover i 

Alcover 2007).

Cal tenir en compte, no obstant, que, tot i tenir una sèrie 

de datacions relativament ampla, manquen encara les dataci-

ons  corresponents  als  nivells  localitzats  per  sota  dels  pavi-

ments enllosats de les habitacions est i oest, i del corredor de 

l’àmbit 2, així com l’estudi acurat dels materials recuperats. 

LA FUNCIONALITAT DE L’EDIFICI: HIPÒTESI PRE-

LIMINAR

Tot i que durant el procés d’excavació es van recuperar 

també altres objectes més fàcilment  interpretables dins d’un 

espai de tipus ritual (penjolls de bronze, petits vasets tronco-

cònics, recipients amb decoració incisa de formes geomètri-

ques etc.) el conjunt de materials fa pensar que, possiblement, 

els rituals portats a terme en aquest edifici estarien molt rela-

cionats amb els treballs agrícoles. 

L’edifici  excavat  podria  funcionar,  fins  i  tot,  com un 

centre de processament, emmagatzematge i redistribució dels 

productes. En aquest sentit, els materials documentats a l’inte-

rior d’aquesta estructura denoten l’existència d’una comunitat 

amb una organització social més complexa que la que s'obser-

va al Bronze mig, ja que l’acumulació d’eines que hem docu-

mentat  sembla indicar  un sistema de producció centralitzat, 

que va més enllà de l'àmbit familiar o domèstic.  Cal tenir en 

compte que el talaiot al qual s’adossa aquest edifici constitu-

eix una estructura extraordinàriament monumental i  costosa, 

en termes de temps i mà d’obra esmerçats en la seva construc-

ció. La visió tradicional de l’arquitectura monumental com a 

símptoma inequívoc de l’existència d’una societat jerarquitza-

da ha estat qüestionat  en nombroses ocasions.  En el cas de 

Sardenya, per exemple, s’ha posat de relleu que la construcció 

de grans complexes arquitectònics, amb una tècnica semblant 

a la que trobem al gran talaiot de Cornia Nou, es pot explicar 

sense la necessitat de pressuposar la presència de veritables 

especialistes ni elits dirigents (Webster 1991). Malgrat tot, el 

talaiot oest de Cornia Nou presenta unes característiques (com 

l’escala  monumental,  per  exemple)  que  permeten  aventurar 

una interpretació com a espai destinat a servir de lloc de repre-

sentació del poder d’alguns individus o grups socials. 
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Fig. 3: Tall estratigràfic del corredor i l’habitació est. 
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En aquest sentit, cal destacar les diferències que existei-
xen respecte als talaiots mallorquins: tot i que la voluntat de 
dotar-los  d’una aparença  externa  monumental  és  (igual  que 
succeeix a Menorca) evident, també és cert que l’espai intern 
hi juga un paper molt important. La forma circular de la cam-
bra interna d’aquest tipus de talaiots no permet adoptar, apa-
rentment, posicions destacades que puguin implicar situacions 
de preeminència. Tots els individus que es troben a l’interior 
de la cambra estan, físicament, al mateix nivell, i la forma cir-
cular de l’espai encara fa més difícil establir diferències entre 
les possibles posicions dels usuaris de l’espai.

Fig. 4: Vista del talaiot oest i l’edifici sud, durant el procés d’excavació.

El cas del  talaiot  oest  de Cornia Nou és ben diferent. 
L’espai útil del talaiot es troba a la part elevada, no a nivell de 
terra, fet que podria contribuir a accentuar la separació entre 
els hipotètics grups socials que tinguessin accés a l’edifici i 
els que no. La gran escala monumental que s’obre a la part 
superior del talaiot, per altra banda, és ben visible des de l’es-
planada que s’estén davant de la  façana de l’edifici sud, de 
manera que la mirada dels individus que ocupessin aquest es-
pai tendiria a dirigir-se envers aquells que ocupessin o transi-
tessin  per  l’escala,  situats (almenys  a  nivell  purament físic) 
molt per damunt d’ells. La clara associació que existeix entre 
l’edifici sud i el talaiot ens porta a plantejar que aquestes fun-
cions d’emmagatzematge i redistribució dels productes agrí-
coles estarien potser lligades a algun tipus d’apropiació per 
part  d’aquests sectors de la  població  situats  en una  posició 
preeminent. Ens trobaríem tal vegada, per tant, en el context 
d'una societat  amb unes incipients desigualtats socials.  S’ha 
constatat, en alguns casos (com a Malta o Xipre) que l’arqui-
tectura monumental és un dels primers elements que aparei-
xen en societats en procés de jerarquització social, abans fins i 
tot de la  incorporació  de béns de prestigi  (objectes exòtics, 
etc.) (Knapp 2008). En aquest sentit, l’edifici de Cornia Nou 
seria comparable potser amb els temples maltesos i altres ma-
nifestacions primerenques d’arquitectura monumental d’arreu 
de la Mediterrània; tot i que som conscients que aquest feno-
men és, a Menorca, quelcom més tardà. 
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