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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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S1. UN EDIFICI SINGULAR EN EL SON FORNÉS D’ÈPOCA CLÀSSICA 
(SEGLES III A.N.E – I DE N.E.)

Paula M. Amengual

Albert Forés Gómez

Lara Gelabert Batllori

Sylvia Gili

Jordi Hernández-Gasch

Vicente Lull

Rafael Micó

Cristina Rihuete

Roberto Risch.

1. S1 I EL JACIMENT DE SON FORNÉS

Son Fornés (Montuïri, Mallorca) fou ocupat de manera 

ininterrompuda des del segle IX cal ANE fins a mitjan segle I 

de n.e. S’hi han establert diferents fases d’ocupació, les més 

importants de les quals són la Talaiòtica (s. IX - mitjan VI cal 

ANE), Posttalaiòtica (mitjan s. VI - s. III cal ANE) i Clàssica 

(mitjan s. III a.n.e. - s. I de n.e.), tot i que hi ha testimonis de 

l’ocupació o freqüentació de Son Fornés a l’Antiguitat Tarda-

na, a l’Edat Mitjana i a èpoques posteriors (Gasull, Lull, Sana-

huja 1984, Lull, Micó, Rihuete, Risch, 2001). L’edifici objecte 

d’aquest treball rep el nom de S1 i pertany a la fase clàssica. 

Se situa a la banda meridional de l’anomenada zona D del ja-

ciment, zona que s’enquadra entre els talaiots 1 i 2 (fig. 1 i 2).

Fig. 1.- Vista panoràmica de Son Fornés.

La primera intervenció a la zona D es va realitzar l’any 

1988 (sectors D1 i D2) i va permetre documentar dos recintes 

(HR 9 i 10) de l’època clàssica. La represa dels treballs d’ex-

cavació l’any 2002 a dos nous sectors (D3 i D 4) va posar al 

descobert dos nous àmbits de la mateixa fase (HR 14 i 15). Fi-

nalment, a la campanya de 2008 es va excavar el sector D6 on 

se situa l’S1 (Lull, Micó, Rihuete, Risch, 2010). L’any 2009 

es  va  efectuar  la  consolidació  de  les  restes  de l’edifici.  La 

intervenció va permetre aportar noves informacions de caire 

arqueològic, que ara es presenten.

L’objectiu d’aquest treball és donar a conèixer les dades 

més rellevants quant a la seva estratigrafia, construcció i ús.

2.  EVOLUCIÓ  ARQUITECTÒNICA DE  L’EDIFICI  I 
DEL SEU ÚS

L’edifici S1 és una construcció  ex novo realitzada des-

prés d’una neteja fins a la roca de base de sediments i, tal ve-

gada, d’estructures anteriors.  Les restes prèvies,  encara pre-

sents malgrat la neteja, s’inclouen en el conjunt 5. 

Entre les diverses esquerdes de la roca mare (argiles bur-

digalianes) i sota la preparació del paviment més antic de S1, 

s’hi ha excavat un dipòsit sedimentari (5A1). Un altre subcon-

junt (5A2) passa per sota els murs de l’angle sud-oest de S1 i 

se situa damunt la roca de mare. 

En qualsevol cas, l’anàlisi dels escassos materials recu-

perats,  de  factura  indígena,  permet  adscriure’ls  al  període 

posttalaiòtic, a excepció, tal vegada de dos vasos parabòlics i 

d’un fragment de nansa, que podrien situar-se en el període 

clàssic. Destaca, en qualsevol cas, la baixa proporció de pro-

duccions  a  torn,  reduïts  a  fragments  33  informes  d’àmfora 

ebusitana i 4 fragments d’àmfora grecoitàlica (fig. 4). 
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Això tal vegada indiqui una formació de finals de s. III 
a.n.e., atès que en el conjunt del jaciment excavat sembla que 
es detecta una davallada de produccions amfòriques ebusita-
nes durant tota la centúria, la qual cosa també s’observa en els 
nivells coetanis de Ses Païsses (Quintana 2005), mentre que 
els tipus grecoitàlics més antics detectats a Son Fornés es po-
drien  datar  a  partir  de  les  darreries  d’aquest  mateix  segle 
(Fayas, 2010).

2.1 Construcció i primer ús

S1 és un edifici exempt, de planta quadrangular amb els 
angles  posteriors  arrodonits  que  configuren  un  absis  suau, 
murs divergents i façana còncava orientada al sud-est (fig. 1 i 
2). Els eixos màxims mesuren 7,8 m (absis/llindar) i 8,8 m 
(façana); la superfície interior és de 30,7 m2. Tots els murs són 
de  doble  parament  amb  reble,  amb  una  amplada  mitjana 
d’1,20 m. La disposició dels blocs segueix un patró força re-
gular, de través a l’exterior i a trencajunt a l’interior. 

Malgrat que els paraments exteriors, llevat de la façana, 
encara (a l'any 2010)estan parcialment soterrats, es pot obser-
var com a l’absis hi ha grans blocs de fins a 1,5 m de longitud, 
que també es troben a la façana. Les parets laterals van ser 
bastides amb blocs més petits, quadrangulars a la banda occi-
dental i de formes més aviat irregulars a l’oriental. 

Els paraments interns, en canvi, són molt més homoge-
nis a tots quatre costats i en la seva fàbrica són ben nombrosos 
els blocs de formes triangulars, amb els vèrtexs tancats molt 
ben encaixats dins el reble. Se’n conserven entre 3 i 6 filades 
irregulars, que atenyen una alçada d’entre 80 i 130 cm. En ge-
neral, encara que a diferents punts del traçat és possible detec-
tar desplaçaments ocasionats per agents tafonòmics (fonamen-
talment arrels d’ullastres i  llentiscles),  l’asimetria  dels murs 
laterals i l’excessiva divergència de la cantonada sud-oriental 
es poden atribuir a un procés constructiu defectuós. La base 
dels murs, excepte a l’angle sud-oest, recolza directament da-
munt la roca mare, respectant els seus desnivells. 

Un dels elements arquitectònics destacables és la base 
de columna central (fig. 2). Té unes dimensions de 40 per 23 
cm d’amplada i 40 cm d’alçada i està tallada en roca calcària. 
La seva superfície presenta un rebaix de forma aproximada-

ment circular que facilitaria l’acoblament d’un fust de fusta. 
La part inferior va ser fermament falcada amb pedres petites i 
recoberta amb argamassa.

El llindar s’obre al centre de la façana meridional, 10 cm 
desplaçat a l’oest de l’eix de simetria. No existeixen indicis 
per saber com estava condicionat en un primer moment, atès 
que els elements que es conserven semblen correspondre a la 
reforma del conjunt 2 (vid. infra).

Fig. 2.- Planta del S1.

 
Un darrer element estructural que es pot relacionar amb 

la construcció i el primer ús de l’edifici és un dipòsit d’aigua 
(4B1), adossat a la roca mare i al mur de façana de l’edifici, a 
l’oest de l’entrada. Té forma hemisfèrica, una fondària màxi-
ma de 47 cm, un diàmetre extern de 145 cm i intern de 73 cm. 
Es va construir  amb pedres molt irregulars,  majoritàriament 
petites,  i  presentava concrecions calcàries protuberants,  pro-
duïdes per la precipitació de cristalls de carbonat a l’aigua. No 
constituïen un parament pròpiament dit, sinó una cavitat efec-

72



tuada en un reble el qual contenia  abundants restes faunísti-
ques i fragments ceràmics,  tots amb les mateixes evidències 
de contacte amb aigua. Se situa directament per sota del sub-
conjunt  3A3 i damunt del 5A2. Els carbonats i  concrecions 
calcàries que conserva a les seves parets s’estenen a la base 
del mur meridional i permeten afirmar la contemporaneïtat de 
les dues estructures i un ús relativament dilatat que no es pot 
associar únicament al moment de construcció.  Aquestes alte-
racions, així com l’intens allisat de la superfície de la roca de 
base cap al nord, indiquen una funcionalitat relacionada amb 
la captació i l’emmagatzematge d’aigua. La situació d’aquesta 
mena de dipòsit i filtre d’aigues aprofitava clarament el desni-
vell nord/sud de l’edifici.

Fig. 3.- Matriu estratigràfica del S1.

Formant part de l’adequació d’aquesta estructura hi ha 
algunes ceràmiques a mà com la vora d’un probable ribell de 
filiació posttalaiòtica i un aplic de cordó en forma d’”U” d’è-
poca  clàssica.  Només es  documenten  3  fragments  informes 
d’àmfora ebusitana. Amb aquests escassos elements, amortit-
zats abans de la construcció de l’estructura, i en absència de 
cap paviment o nivell d’ús associat a aquesta primera fase, la 
datació és problemàtica i imprecisa.

2.2 SEGON ÚS 

El segon moment d’ús ve documentat pel conjunt 3. En 
aquest conjunt trobem un nivell de freqüentació (3A3),  res-
tringit al quadrant sud-oest de l’edifici i format per un sedi-
ment de color groc molt compacte que alternava amb un altre 
més sorrenc, el qual estava situat damunt un nivell de regula-
rització  del  sòl  (3A4)  i  del  reble  (3A5)  del  dipòsit  d’aigua 
(4B1), amortitzat en aquesta fase. El nivell d’ús 3A3 tenia as-
sociades les restes d’una foganya (3A2),  que es definia per 
una concentració de carbons i cendres delimitant una planta 
ovalada. La seva potència oscil·lava entre els 2 i 3 cm, l’eix 
màxim mesurava 96 cm i estava coberta pel nivell 2B1/d.

El nivell d’ús (3A3) ha proporcionat, dins un context ce-
ràmic eminentment indígena, fragments que corresponen a di-
verses classes: gran recipient contenidor, olla, bol i possible-
ment gerra i tassó. També es documenta un fragment d’un bol 
de comuna ebusitana (fig. 5, 10) i una dena de pasta de vidre. 
L’escassetat  de  materials  importats  segueix  incidint  en una 
cronologia alta dins el període clàssic (tal vegada ja inicis de 
s. II a.n.e.). També s’hi recuperaren fragments de closques de 
mol·luscs marins que han estat identificats per E. Verdún com 
a Glycymeris sp. i Arca noae.

El subconjunt 3A4 presentava carbons, cendres i materi-
al ceràmic molt fragmentat i rodat a mà (tret d’una nansa i un 
fragment informe d’àmfora punicoebusitana, d’un conjunt de 
280 fragments ceràmics), entre els quals un fragment de base 
estalonada d’una tassa o petita olla de filiació clàssica. En des-
taquen les restes faunístiques (425 g), algunes de les quals van 
ser bullides.

El reble  3A5 estava caracteritzat per un sediment argi-
lós, groc, compacte, amb una potència variable d’entre 3 i 47 
cm. S’hi recuperà un conjunt ceràmic a mà (NR= 185) amb 
tassons,  bols,  gerres  i  olletes  fragmentats,  però  amb perfils 
prou sencers (fig. 5, 1 i 2), així com 20 fragments amfòrics de 
fàbrica ebusitana (9,6% del total de la ceràmica per NR, simi-
lar als percentatges globals per a tot el conjunt 3 –fig. 4), res-
tes d’un artefacte de ferro, possiblement un objecte tallant, i el 
que, a manca de les analítiques que hi s’estan realitzant, sem-
bla escòria de vidre.

Els materials  amortitzats  a  l’interior  del  dipòsit  (3A5) 
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testimonien l’entrada en desús de l’estructura, constituint, junt 
al nivell 3A4, un terminus ante quem per a la reforma i segon 
ús de S1. Tant en un estrat com en l’altre abunda, com s’ha es-
mentat, la ceràmica a mà, tot i que només hi ha una forma di-
agnòstica  del  període  clàssic,  i  són  escassos  els  fragments 
d’àmfora punicoebusitana, irrellevants a més a nivell tipolò-
gic.

El  darrer  ús  en  aquesta  segona  fase,  o  tal  vegada  un 
lapse  d’abandonament,  ateses  les  diferències  cronològiques 
observades, ve documentat per les restes a l’angle sud-est i 
sota  la  banqueta  2B5 d’un nivell  sedimentològic  que conté 
materials força més recents (3A1). A la resta de superfície no 
s’ha conservat, com sigui que el nivell va ser rebaixat en efec-
tuar-se la reforma posterior documentada en el conjunt 2 (vid. 
infra). Entre les ceràmiques a mà del conjunt 3A1 n’hi ha que 
corresponen  clarament  a  la  fase  clàssica  (petites  olles  o 
tasses), mentre que d’altres no es poden precisar amb claredat 
(fig. 5, 3 a 6). El material a torn, malgrat que segueix essent 
minoritari,  experimenta  cert  increment  (212  restes  -15,6%- 
d’un total de 1360 fragments ceràmics) respecte dels contex-
tos anteriors (fig.  4).  Les  produccions amfòriques provenen 
d’Eivissa i de la península Itàlica, tot i que a nivell tipològic 
només s’ha pogut identificar una T-8.1.3.3. (fig.  5,  7) i  una 
nansa de la sèrie 2. Cal destacar la troballa de 3 nanses d’àm-
fora ebusitana modificades (pondera o allisadors) i una tapa-
dora d’aquesta producció (fig. 5, 8). En aquest conjunt apareix 
per  primera vegada ceràmica  a  torn no amfòrica (1,3% per 
NR). Entre la vaixella fina hi ha una vora de L. 31b de campa-
niana A de la producció mitjana (fig.  5,  11),  dos fragments 
d’una Pasq. 127 de producció calena mitjana o tardana (fig. 5, 
9) i una tapadora de píxide, sense vernís, de producció segura-
ment  ebusitana.  La  ceràmica  comuna està  representada  per 
fragments possiblement de gerres i conté tant produccions ibè-
riques (dos fragments de produccions oxidades i un d’engalba 
blanca) com ebusitanes (un únic fragment). Hi ha també dos 
fragments de produccions romanes tardorepublicanes de difí-
cil adscripció regional (conegudes com a clares recents en la 
proposta de M. Py de 1993). La cronologia d’aquests materi-
als ens situa en un horitzó a l’entorn del 100 a.n.e. En aquest 
context la presència d’una àmfora de producció sudpeninsular 
(Lomba do Canho 67) sembla clarament intrusiva.

Fig. 4.- Quantificació de material (CMA: ceràmica a mà, CTO: cerà-
mica a torn, AMF: Àmfora, AMFTRAP: Àmfora de tradició púnica, AMFI-
TAROM: Àmfores  de producció itàlica  i/o  romana)  per  número de  restes 
(NR), pes i Número Mínim (NMI) / Número Tipològic d’Individus (NTI),  in-
cloent ponderació per 1. Percentatges corresponents a cada suma dels parcials 
obtinguts de cada subconjunt. Els resultats de les produccions amfòriques es 
desglossen del total expressat a la casella AMF.

Cal esmentar també la troballa d’una anella de bronze i 
d’un fragment de ferro tipològicament no identificable.

2.3 REFACCIÓ DE L’EDIFICI I DARRER ÚS
La gran reforma de l’edifici, provocada segurament per 

un venciment parcial del mur est, conseqüència d’una execu-
ció arquitectònica defectuosa, va significar la seva reparació i 
la construcció de noves estructures auxiliars.

A la cantonada sud-est del recinte, un mur de parament 
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simple (mur D) va reforçar la part que presentava greus pro-
blemes d’estabilitat. Presenta una superposició de fins a quatre 
filades (60 cm) i un augment progressiu de l’amplada fins ar-
ribar a la cantonada (de 20 a 40 cm), que en suavitza l’angle 
massa tancat.

A les parets interiors de la façana es varen adossar ban-
quetes, la base de les quals recolza damunt de les restes de l’o-
cupació del conjunt 3 (fig. 1 i 2).

La banqueta situada a l’esquerra del llindar (2B4) té for-
ma de “L” i arriba fins la meitat del traçat de la paret occiden-
tal, a l’alçada de la columna. A la cantonada s’hi troba una llo-
sa  triangular.  El  perímetre,  d’una única filada,  va ser  bastit 
amb blocs força regulars d’entre 13 i 20 cm d’alçada col·lo-
cats de través, mentre que la unió amb les respectives parets 
presenta un reble de pedres petites. 

Tota la superfície de la banqueta va ser referida de mor-
ter de calç. Cobreix una superfície de 5,2 metres lineals (2,4 m 
a la banda sud i 2,8 m a l’oest) i té una amplada mitja de 40 
cm. Descansa damunt d’un mateix nivell de condicionament 
(subconjunts 2B1/b i d).

La banqueta situada a la dreta del llindar (2B5) és molt 
més curta (1,5 m de longitud per 40 cm d’amplada mitja i 20 
cm d’alçada) i no cobreix tota la superfície de la paret corres-
ponent.  Presenta  les  mateixes  característiques  constructives, 
tot i que la seva factura és molt menys acurada. Les pedres del 
reble estaven disposades a mode de falques de forma triangu-
lar. Cobreix el nivell 3A1.

Una altra estructura pètria adossada a les parets del re-
cinte és una plataforma alta a mode de raconera aferrada a la 
cantonada nord-oest (2B6). Les seves dimensions són 1,15 m 
d’amplada màxima per 1 m de profunditat i 65 cm d’alçada. 
La base de dues filades, feta amb lloses ben escairades i col-
locades damunt la roca mare, suporta una estructura de fàbrica 
molt irregular de blocs heterogenis i  perímetre aproximada-
ment en secció de cercle, rematada en la part més alta per una 
gran llosa. L’aspecte groller d’aquesta construcció, accentuat 
per la pèrdua de massa pètria, va romandre amagat sota un re-
ferit  d’argamassa  que  cobria  totes  les  superfícies  visibles. 
S’assenta directament damunt la roca de base.

Al peu de la plataforma s’hi troben les restes d’una peti-
ta estructura de combustió (2B3), de planta semicircular (64 x 

24 cm), delimitada per una corona de set macs que envolten 
una solera d’argila cremada de 16 cm de gruix (2B3/a), el qual 
cobreix un nivell de condicionament (2B3/b). S’hi documenta 
un únic ús i cobreix directament la roca de base.

Fig. 5.- Material a mà i a torn del conjunt 3.
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Una altra estructura de combustió (2B2)  ocupa l’espai 
adjacent a la cantonada de la banqueta occidental, el mateix 
punt on es documenta la foganya del conjunt 3 esmentada an-
teriorment (3A2). Tot i ser més gran que l’anterior (111 x 72 
cm), la construcció i característiques formals són similars (fig. 
2). La seva corona de pedres, de planta de mitja lluna, integra 
un fragment de coll d’àmfora itàlica. La solera d’argila crema-
da  estava  coberta  parcialment  per  una  bossada  de  cendres 
(2A2)  i  pel  nivell  2A1 i  descansava damunt els  rebles que 
condicionen el pis (2B1/b i 2B1/d, coberts també per la ban-
queta 2B4), el darrer dels quals va proporcionar fragments de 
fauna cremats, fet explicable per la proximitat del fogar. L’es-
tratigrafia  interna documenta  dos moments  d’ús a  partir  de 
tres  nivells  estratigràfics  superposats.  El  més  superficial 
(2B2/a) consistia en una solera d’argiles cremades amb una 
potència de 10 cm, situat per damunt d’un nivell de condicio-
nament (2B2/b) format per un sediment en el qual recolzava 
la corona de la foganya. El nivell inferior (2B2/c) consistia en 
una acumulació de cendres de 2 cm de gruix, testimoni del 
primer ús de l’estructura de combustió.

L’accés  al  recinte  va ser  modificat  en aquest  moment 
(fig. 2). El llindar té una llum de 80 cm i es caracteritza per 
una rampa esglaonada d’1,80 m de longitud que finalitza en 
un  empedrat  molt  irregular  (2B8),  que  descansa  damunt  el 
substrat geològic. Tant el llindar com la rampa varen ser re-
ferits per una capa d’argamassa, emprada segurament per re-
gularitzar la seva superfície i donar cohesió i solidesa al con-
junt. La seva excavació va lliurar materials a mà poc diagnòs-
tics i una dena de pasta de vidre. De banda dels rebles 2B1/b i 
d, una capa de morter de calç (2B1/c) condicionava el pis i co-
bria fins i tot bona part de la filada basal del recinte.

La tercera i última ocupació de l’edifici ve testimoniada 
per un nivell d’ús (2B1/a) que cobria 2B1/b i c i parcialment 
el nivell 3A1 esmentat anteriorment. El nivell 2A2 damunt de 
2B1/b i adjacent a 2B1/a testimonia també aquest darrer ús.

Pel que fa  als materials,  es pot  distingir  entre  els  que 
s’han trobat en subconjunts estructurals, que proporcionen el 
terminus post quem per a aquest darrer ús, i els que provenen 
de nivells sedimentaris, que testimonien el propi ús.

L’excavació de la banqueta 2B4 va fornir 6 fragments 
entre els que hi ha una vora que sembla assimilable a la forma 

IIC de Mayet (fig. 6, 11), datada al voltant del 75-25 a.n.e., 
fragments d’àmfora itàlica i comuna ebusitana, de banda de 
ceràmica a mà. De la banqueta 2B5 prové un fragment d’àm-
fora punicoebusitana del tipus 8.1.3.3. A més,  el reble de la 
banqueta 2B6 ha lliurat dos fragments de copa campaniana del 
Cercle B del tipus Pasq. 127 (fig. 6, 13 i 14), el darrer dels 
quals, de producció itàlica tardana, té una cronologia posterior 
al 100 a.n.e. (J. Principal, com. pers.). Aquests materials sem-
blen situar la reforma a partir del primer quart del s. I a.n.e. A 
les soleres de les estructures de combustió no s’hi va trobar 
materials cronològicament rellevants, només fragments infor-
mes d’àmfora punicoebusitana i itàlica i de ceràmica a mà, un 
dels quals de tradició clàssica.

La preparació del pis 2B1/d va lliurar 27 fragments in-
formes de ceràmica a mà i dos d’àmfora punicoebusitana. Més 
nombrosos i significatius són els materials de l’altre reble per 
condicionar el pis (2B1/b). En aquest nivell per primera vega-
da els materials a mà deixen de ser majoritaris (31.8% per NR, 
similar al 29,3% del total del conjunt 2 –fig. 4), i entre ells hi 
figuren dues formes de factura clàssica (fig. 6, 2). Destaca el 
nombre elevat d’àmfora, especialment de procedència punico-
ebusitana, encara que només representada per fragments infor-
mes  (50,9%  per  NR,  lleugerament  inferior  al  total  del 
conjunt), a excepció d’una nansa segurament emprada com a 
allisador i tres tapadores (fig. 6, 10). La resta correspon a àm-
fora itàlica (Dr. 1A i possiblement Dr. 1C) i de la Hispania ul-
terior (LC 67 –fig. 6, 6). L’escassa ceràmica comuna s’adiu a 
aquest panorama cronològic, amb la presència de comuna ro-
mana i ceràmica ibèrica pintada. L’estrat es pot datar en els 
dos quarts centrals del s. I a.n.e.

Els materials damunt el pis 2B1/a presenten un nombre 
menor,  respecte  de  les  importacions,  de  ceràmica  indígena 
(28,6 % per NR), entre la qual una vora clarament identificada 
com a clàssica (fig. 6, 5) i d’altres de tradició anterior (fig. 6, 
1). Entre les importacions destaquen pel seu nombre els reci-
pients  amfòrics  (88,8% per  NR)  de  tres  àrees  productives: 
ebusitanes (T-8.1.3.2., T-8.1.3.3. –fig. 6, 7 i 9- i PE 25 –fig. 6, 
12) (NTI= 6)1, itàliques (possible Dr.1B –fig. 6, 8-, Dr. 1C –

1 En aquest  cas,  no emprem el  Número  Mínim d’Individus(  NMI),  realitzat  gairebé 
sempre a partir del comptatge de vores,  sinó el Número Tipològic d’Individus (NTI), 
com sigui que alguns pivots amb part de les parets ens han permès identificar algun tipus 
amfòric (en concret, dues T.8.1.3.2.) no representat a nivell de vores.
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fig. 6, 3 i 4- i Grecoitàlica de la variant C o D de Lyding-Will) 

(NMI= 3), i nord-africanes, en concret de la zona de Cartago 

(T-7.4.2.1.) (NMI= 1). La vaixella fina i comuna a torn està 

representada per fragments de campaniana A, ibèrica grisa de 

la costa catalana i ebusitana, corresponents a com mínim un 

individu per producció. La cronologia dels materials més re-

cents (PE 25, acompanyada d’alguna T-8.1.3.3.) testimoniaria 

un ús fins ja ben entrat el s. I de n.e., si bé la major part dels 

materials són produccions anteriors (de s. II i I a.n.e.).

Fig. 6.- Material a mà i a torn del conjunt 2.

Cal  destacar  la  troballa  d’elements  metàl·lics,  com és 

dues  monedes  extremadament  gastades  per  l’ús,  de  manera 

que no s’hi observa cap detall numismàtic, però que per pes i 

diàmetre corresponen a asos republicans, estris de ferro de di-

fícil identificació (possiblement un ganxo, una punta de llan-

ça, una destral i un clau) i dues denes de pasta de vidre, així 

com una ansa d’àmfora punicoebusitana emprada presumible-

ment com a allisador.

Els pocs  materials  del  nivell  2A2 no aporten res  a  la 

interpretació cronològica o funcional. En canvi, a nivell de tot 

el conjunt 2 (fig. 4) es pot observar, de banda de la citada dis-

minució de la ceràmica a mà respecte del conjunt 3 (de 60 

punts per NR), l’augment concordant de les produccions am-

fòriques (del 9,4% al 68,9% per NR) i un manteniment en per-

centatges sempre baixos de la ceràmica a torn (del 1,3 i 1,8%, 

respectivament, sempre per NR). La davallada entre les àmfo-

res púniques, eminentment ebusitanes, respecte de les àmfores 

itàliques i romanes (del 76 al 52%) és també coherent amb el 

que s’observa a la resta de jaciment o a Ses Païsses (Fayas 

2010, Quintana, 2005).

2.4 ENDERROC DE L’ESTRUCTURA

El subconjunt 2A1 correspon a l’acumulació de material 

d’enderroc posterior a l’abandonament de l’edifici en el s. I de 

n.e. Els materials o bé estaven continguts en els elements es-

tructurals que s’estaven enderrocant o bé provenen de movi-

ments de terres de sectors adjacents, atès que en general testi-

monien cronologies anteriors als del darrer nivell d’ús (2B1a). 

Entre el material amfòric dominen per NMI (= 9, NR= 460) 

els recipients de procedència itàlica (especialment Dr. 1A, Dr. 

1B i Lamb. 2), els més recents dels quals se segueixen pro-

duint fins al primer quart del s. I de n.e. Els materials d’origen 

púnic estan representats per poques formes (NMI= 3), corres-

ponents a  T-8.1.3.2.  i  T-8.1.3.3.,  tot i  que el NR (=499)  és 

superior al de les itàliques. Les àmfores d’origen provincial es 

redueix a un exemplar de Dr. 7/11, d’origen bètic, la cronolo-

gia del qual cobreix tota la primera centúria de la nostra era. 

La ceràmica comuna a torn és extremadament escassa (NR= 

2),  mentre  que  la  ceràmica  a  mà  ateny  un  pes  important 

(NMI= 43, NR= 443 –46%).
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Les freqüentacions posteriors de l’indret estan represen-
tades pels nivells 1A1 i 1A2, que formaren sengles superfici-
als en diferents moments. En destaca la presència de material 
tardoromà, com ara són diversos fragments d’un Spatheion, i 
d’altres peces tal vegada andalusines, així com material cons-
tructiu (tegulae) i una sivella de ferro de cronologia indetermi-
nada.

3. S1 I ELS EDIFICIS CLÀSSICS DE SON FORNÉS

S1 manté una posició exempta i aproximadament central 
respecte de les edificacions coetànies que ocuparen l’àrea que 
s’estén entre els talaiots 1 i 2 (fig. 7). Es tracta de l’espai cons-
truït que ofereix una superfície útil més gran d’entre totes les 
estances d’aquesta època identificades, si bé és cert que algu-
nes  d’aquestes  construccions  s’agruparen  en  unitats  majors 
(HR10 i 15), de banda de què tal vegada totes elles formessin 
un únic complex estructural i funcional. En destaca la planta i 
l’absència de compartimentacions, existents, entre d’altres, a 
HR 9 i HR11, així com la monumentalitat arquitectònica de 
l’estructura, atesa la grandària dels blocs emprats i la qualitat 
del paraments, especialment a les façanes anterior i posterior. 
Un darrer tret  que l’allunya de la  resta  d’àmbits de l’època 
clàssica de Son Fornés és el tipus d’accés, esglaonat i descen-
dent, de foganyes, més que d’autèntiques llars, així com l’es-
tructura raconera, que fins a la data, és única.

4. A MODE DE CONCLUSIÓ

De la revisió en curs, que s’està fent actualment en el 
Museu Arqueològic de Son Fornés, dels contextos excavats al 
llarg de 115 anys en els anomenats santuaris mallorquins sem-
bla  desprendre’s  una  sèrie  d’observacions  rellevants.  D’una 
banda, la cronologia “recent” d’aquests edificis, tal vegada del 
s. III a.n.e. en endavant, com sigui que els elements materials 
“antics” (del s.  V-IV a.n.e.), tant ceràmics,  com radiocarbò-
nics, pateixen d’una forta descontextualització. De l’altra, l’e-
xistència d’una norma supralocal que assenyalava com havien 
de ser aquests edificis singulars. Si bé és cert que no sempre 
repeteixen tots i cadascuns dels elements arquitectònics (quant 
a presència i nombre de columnes, tipus d’accessos, posició 

lleugerament enfonsada respecte del terreny circumdant, plan-
tes –que d’altra banda se situen en una gradació entre única-
ment dos tipus diferenciats- i façanes, entre d’altres), aquests 
trets conjuminats amb la monumentalitat, el caràcter exempt i 
la manca de subdivisions internes, i l’orientació a migdia, es-
tableixen una sintaxis arquitectònica compartida a nivell insu-
lar. L’usual absència d’infraestructures productives com llars 
construïdes,  ollers  o  escudellers  o  àrees  de  treball  allunya 
aquestes estructures arquitectòniques d’altres de caire produc-
tiu o productiu-domèstic. A més, en molts edificis es detecta 
una norma respecte de la cultura material que s’hi troba a ni-
vell ceràmic i, quan és el cas, metàl·lic.

L’edifici excavat a la campanya de 2008 en el jaciment 
de Son Fornés ha tret a la llum un recinte que per tipologia ar-
quitectònica es pot assimilar al que a Mallorca es coneix com 
a “santuari”.  De banda del traçat de la  planta,  la manca de 
subdivisions internes, la presència d’un accés esglaonat des-
cendent, la seva posició exempta i la monumentalitat respecte 
d’altres construccions coetànies indiquen una factura i segura-
ment un ús especial. 

La presència de foganyes i bancs suggereixen el caràcter 
de reunió de l’espai. L’estructura raconera a mode de lleixa, 
taula o setial a la part posterior del recinte,  tal vegada lleu-
ment il·luminada per la foganya adjacent, podria indicar un es-
pai preeminent. També, com a indici del paper destacat de S1 i 
del valor que circula pel seu interior, cal esmentar la presència 
de denes de vidre i monedes, en nombre superior al d’altres 
àmbits del propi Son Fornés. 

Tanmateix, resulta distint i distant a nivell de les restes 
contingudes en el seu interior respecte d’altres contextos de 
“santuari”, tant pel que fa a la poca presència de fauna, com a 
la importància de les restes amfòriques i a la varietat en la vai-
xella ceràmica, de banda de l’absència de figuretes de bronze 
(trets  de nou no sempre  compartits  en el  conjunt  d’aquesta 
mena d’edificis). La diferència cronològica de més de d’un se-
gle respecte d’altres conjunts coneguts (tret del de Son Oms) i 
l’abandonament no traumàtic ni sobtat del recinte, tal vegada 
expliquin  part  de  les  diferències  de  registre  assenyalades, 
però, com de seguida s’exposarà, podrien haver-hi també ra-
ons de funcionalitat diferent de l’espai social que articulà l’e-
difici de Son Fornés.
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Fig. 7.- Planta del jaciment de Son Fornés. La trama indica les estructures d’època clàssica.
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Així, si a nivell arquitectònic S1 s’assimila a construcci-
ons a les que tradicionalment s’ha atribuït un caràcter politi-
coideològic,  davant la manca d’una revisió profunda de l’e-
quipatge material dels “santuaris”, caldria no de deixar-se ar-
rossegar per la inèrcia d’aquests plantejaments heredats. 

És cert que, en especial, els seus trets arquitectònics re-
sulten únics o poc freqüents en el context dels assentaments, 
però també ho és que assumir alguns trets diferencials, ja si-
guin arquitectònics o mobiliars, com a indicadors del seu ca-
ràcter polític i/o ideològic pot resultar erroni. 

Al Son Fornés d’època clàssica, la major part de les es-
tructures excavades fins ara acollien bàsicament activitats de 
producció agrícola, d’emmagatzematge i de refús. En aquest 
sentit, no hi ha prou dades que permetin identificar els àmbits 
domèstics de reunió, consum i repòs de les diferents classes 
socials que s’assumeixen per a aquesta època. 

La situació a la resta de Mallorca no és gaire més elo-
qüent. Per tant, no es pot descartar, en l’estat actual de la in-
vestigació, que alguns  dels anomenats “santuaris” acollissin 
activitats poc o gens relacionades amb allò que entenem per 
activitat política o religiosa i que, en canvi, fossin l’escenari 
d’altres més properes a relacions de caire domèstic o fins i tot 
supradomèstic però d’orientació econòmica o social sense cap 
ingredient de culte. 

Les recerques en curs sobre l’edifici S1 de Son Fornés i 
el seu context local i  insular miraran d’assentar sobre bases 
més sòlides que les actuals la cronologia,  funció  i evolució 
d’aquestes construccions.
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