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presentació

És una satisfacció poder oferir aquesta publicació amb els 

articles de les feines presentades a les V Jornades d’Arqueo-

logia de les Illes Balears celebrades a Palma durant els dies 28 i 

29 de setembre de 2012. 

Amb el llibre que tenen a les seves mans torna a quedar 

demostrada l’excel·lent trajectòria que estan experimentant les 

Jornades  d’Arqueologia  de  les  Illes  Balears  organitzades, 

principalment,  per  la  Secció  d’Arqueologia  del  Col·legi 

Oficial  de  Doctors  i  Llicenciats  en Filosofia  i  Lletres  i  en 

Ciències de les Illes Balears. Cal recordar que a les primeres 

Jornades celebrades l’any 2006 a Manacor, es varen presentar 

12 xerrades, totes elles amb temàtiques força variades però 

sempre  dins  de  l’àmbit  mallorquí,  i  que  l’any  2009,  el 

Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca 

va voler col·laborar amb aquella iniciativa publicant aquells 

12 treballs. 

Aquella bona embranzida inicial va seguir donant fruïts 

a les jornades de 2007 fetes a Felanitx, de 2008 a Maó, i de 

2010 a Eivissa, passant a ser una reunió no només de temes de 

Mallorca,  sinó  de  totes  les  Illes  Balears.  Totes  aquelles 

jornades varen ser un èxit de participació i d’organització, i 

també varen poder  arribar a ser convenientment publicades. 

Tot plegat va fer que s’anés consolidant aquell lloc de trobada, 

actualment bianual, pels professionals que treballen en temes 

relacionats amb l’arqueologia de les nostres illes. La mostra 

més evident de tals afirmacions és que a les jornades de l’any 

passat es varen arribar a presentar 44 xerrades on s’exposaren 

treballs  vinculats  a  les illes  de Mallorca,  Menorca,  Eivissa, 

Formentera i Cabrera.

El  Consell  de  Mallorca,  òrgan  competent  en  matèria 

arqueològica,  no  podia  deixar  de  col·laborar  en  un 

esdeveniment tan significat celebrat a la nostra illa, i és per 

això que també ha volgut  finançar  completament  el  present 

exemplar de les  Actes V Jornades d’Arqueologia de les Illes 

Balears.

Els  articles  aquí  publicats  són  una  molt  completa 

representació  del  que  és  avui  l’arqueologia  de  les  Illes 

Balears. La seva reduïda extensió acompanyada d’un nombre 

abundant  d’il·lustracions  fan  que  el  seu  interès  no  quedi 

únicament centrat en el món científic, sinó també per a tota 

aquella persona aficionada a l’arqueologia i, fins i tot, per al 

públic en general.

Joan Rotger Seguí

Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports

del Consell de Mallorca



pròleg

La publicació  que  tenen  entre  mans  ha  estat  possible 

gràcies a la feina, majoritàriament desinteressada, de moltes 

persones que estimen l’arqueologia de les nostres illes. Pens 

que hauria de ser un deure per a tots els que treballam en el 

gremi, sovint gràcies només a diners públics, el retornar a la 

societat allò que se’ns ha pagat. Amb aquesta publicació crec 

que s’assoleix dita empresa d’una manera extensa donat que 

està composta per articles de síntesi, poc extensos i molt ben 

il·lustrats, que clouen en un producte apte i atractiu per a tota 

mena de lectors.

Un  dels  principals  objectius  de  les  Jornades 

d’Arqueologia de les Illes Balears, ja des de la seva primera 

edició, era aconseguir  un lloc comú on els  professionals de 

l’arqueologia que fan feina a les illes Balears poguessin donar 

a conèixer els seus treballs més recents. Així, tots els articles 

presentats  tenen dos elements  comuns,  per  una banda estan 

relacionats  amb  l’arqueologia,  i  per  l’altra  el  seu  marc 

geogràfic està centrat a les illes Balears.

Les  V  Jornades  d’Arqueologia  de  les  Illes  Balears, 

celebrades a Palma entre els dies 28 i 29 de setembre de 2012, 

varen ser un èxit tant de participació com de públic. També ho 

varen ser en tot allò relacionat amb la seva organització, i aquí 

cal  recordar  i  agrair  les  excel·lents  tasques  realitzades  pels 

coordinadors  Antonia  Martínez,  Jaume  Cardell  i  Antoni 

Planas. 

També vull donar les gràcies a la Societat Arqueològica 

Lul·liana i al Consell de Mallorca per la bona predisposició 

que varen tenir, i també com pels mitjans humans i materials 

que ens varen facilitar. 

En  aquelles  jornades,  promocionades  per  la  Secció 

d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, es varen 

arribar a presentar 44 comunicacions signades per un total de 

90  investigadors.  A  més,  tant  a  la  seu  de  la  Societat 

Arqueològica Lul·liana, com a la del Consell de Mallorca, a 

l’edifici  de la  Misericòrdia,  sovint  es va arribar  al  centenar 

d’oients. És per això que crec que hem d’estar molt contents i 

orgullosos d’haver pogut  tirar endavant la publicació de les 

actes d’un esdeveniment com aquell. 

Pens que mai no s’havia aconseguit  reunir un nombre 

tan elevat dels professionals que ens dedicam a l’arqueologia 

de  les  Balears.  Tampoc  mai  s’havien  presentat  treballs  de 

pràcticament tots els principals projectes que estan en marxa. 

Però tampoc no vull oblidar aquelles contribucions de feines 

més  modestes  que  sovint  han  anat  passant  completament 

desapercebudes i oblidades, i de les quals estic convençut que 

també són cabdals per poder conèixer certs detalls del món 

arqueològic que d’una altra manera es podien arribar a perdre 

per sempre. 

També ha estat una satisfacció veure que es publiquen 

treballs  sobre alguns  jaciments  que romanien inèdits  o dels 

quals feia anys que no se sabia res més que el que sortia a la 

premsa. 

Una altra qüestió que ha quedat ben il·lustrada en aquest 

volum són els  fruits  de  les  demandes,  entre  d’altres,  d’una 

gran  part  del  col·lectiu  d’arqueòlegs  que  feien  feina  l’any 

2008 a  Mallorca.  Llavors  es  va  demanar  una  millora en la 

concepció  dels  espais  i  infraestructures  del  Museu  de 

Mallorca. Per tant, ens alegram molt de la important millora 

dels magatzems de dit Museu presentats en aquest tom, una 

reivindicació a la qual no hem deixat de dedicar esforços i per 

la qual hem patit i seguim patint molts mals de cap. 



En aquest sentit, esperem que prest se’ns torni a fer cas i 

no es continuï  demanant malbaratar  diners públics i  privats 

per a siglar els materials arqueològics d’una manera irracional 

i gens pràctica.

En aquest volum es troben treballs centrats en labors o 

investigacions fetes a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa, 

Formentera i Cabrera, o del conjunt d’algunes o de totes elles. 

Dues terceres parts  dels autors són originaris  de les nostres 

illes,  però  volem  destacar  que  una  tercera  part  són 

investigadors de la resta de l’Estat o fins i tot de l’estranger. 

La majoria dels articles estan fets per arqueòlegs, però 

també  n’hi  ha  d’elaborats  per  historiadors,  historiadors  de 

l’art,  epigrafistes,  filòlegs,  antropòlegs,  biòlegs,  geòlegs, 

museòlegs i restauradors. Són per tant un bon exemple de la 

pluridisciplinarietat  que  està  assolint  l’arqueologia,  i  també 

una bona mostra del seu de cada cop més important paper en 

la societat i en el món científic del segle XXI.

Em plau encara més poder presentar aquest volum en els 

moments terribles que el país està vivint. Certament no tinc 

dubtes  sobre  el  fet  que  s’havien  de  practicar  retallades  en 

aquell model de desenvolupament irracional basat en el crèdit 

d’uns doblers que no teníem i que haurem de seguir pagant 

durant  molts  d’anys.  Se’ns  dubte  hi  ha  despeses  molt  més 

prioritàries que allò que es pugui gastar relacionat amb el món 

l’arqueologia. Indubtablement la sanitat, l’educació i el benestar 

social han d’estar al davant d’aquest desemborsament. Però no 

s’hauria de deixar l’arqueologia al darrera de tot, perquè és un 

dels pilars per poder seguir adquirint nous coneixements de la 

nostra  història  que  hauran  de  servir  per  educar  millor  les 

futures  generacions.  A  més,  i  n’estic  ben  convençut, 

l’arqueologia hauria d’arribar a ser el motor per posar en valor 

un  bon  grapat  de  monuments  que  serveixin  com a  reclam 

turístic, i és que en aquest sentit jaciments de primer ordre no 

ens en falten. 

Per  tot  plegat,  crec  que ha estat  un  gran encert  de  la 

Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 

Mallorca  haver  finançat  aquesta  publicació,  una  acció  que 

volem reconèixer i agrair, especialment a la directora insular 

de Cultura i Patrimoni, Catalina Sureda, i al vicepresident de 

Cultura, Patrimoni i Esports, Joan Rotger.

No  voldria  acabar  sense  manifestar  que  em  sembla 

evident que la publicació de les V Jornades d’Arqueologia de 

les Illes Balears es caracteritza per ser un volum molt complet 

que crec que serà una fita a tenir en compte per al món de 

l’arqueologia balear.

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.



LA TROBALLA D’UNA ÀREA DE NECRÒPOLIS ROMANA AL SUBSÒL DE LES ANTIGUES CASES 
DE CAN RAMIS A ALCÚDIA

Miquel Àngel Sastre Vanrell
Francisca Cardona López

1. Introducció i antecedents

L’execució del projecte de construcció de l’edifici poliva-

lent de can Ramis i ordenació de l’entorn,  projecte promogut 
per l’ajuntament d’Alcúdia, implicava la necessitat de realitzar 
tot un seguit de tasques arqueològiques, ja que l’àrea afectada 
es trobava dins l’àmbit de protecció com a Bé d’Interés Cultural 
(BIC) de la ciutat medieval d’Alcúdia. A més, es trobava molt 
propera a la zona arqueològica de la ciutat romana de Pollentia, 

també protegida com a BIC (Figura 1 i 2). 
De  totes  formes,  tot  i  l’alta  protecció  de  l’entorn,  les 

obres començaren sense la presència de cap arqueòleg. No fou 
fins devers dos mesos després que, seguint ordres del Consell 
de Mallorca, l’Ajuntament d’Alcúdia es vegé obligat a anome-
nar un arqueòleg. Fou llavors quan assumírem les tasques ar-
queològiques relacionades amb el projecte de construcció.

Figura 1. Ubicació de l’àrea afectada al projecte de construcció de can Ramis.

En primer  lloc, l’obra es centrà  a  la  plaça Historiador 
Ventayol i allà poguérem documentar alguns elements patri-
monials que havien romàs soterrats al subsòl. Per exemple, a 
l’inici del carrer Serra documentàrem un tram del que havia 
estat una torre que en època medieval deixava aquest carrer 
sense sortida cap a l’exterior (Gual 1998, 31; Sastre i Cardona 
2012, 9). A més, amb la intervenció i gràcies també a l’ajuda 
de la informació històrica prèvia (Picornell  et alii 1991, 37; 
Gual 1998, 49) poguérem documentar un petit tram de murada 
renaixentista i part del seu fossat retallat a la roca (Sastre i 
Cardona 2012, 10).

Però fou a l’excavació dels fonaments del futur edifici 
de can Ramis, i just a davall la vorera de les cases, on docu-
mentàrem les restes de la intervenció que ens donaren més 
informació. La troballa fou una casualitat ja que la pluja dei-
xà al descobert una petita àrea amb ceràmica d’època roma-
na  i  una  estructura circular  de marès  fragmentària.  Així,  a 
partir d’aquestes troballes presentàrem un projecte d’interven-
ció arqueològica davant el Consell de Mallorca, intervenció que 
permeté confirmar que es tractava d’una àrea de necròpolis re-
lacionada amb la propera ciutat romana de Pollentia.

La casualitat féu que part d’aquesta necròpolis pogués 
ser documentada; i  la casualitat també havia jugat un paper 
molt important en la seva conservació. I és que aquesta petita 
àrea de no més de 8 m² es trobava escapçada per tots els cos-
tats: el fossat de la murada renaixentista al nord, els fonaments 
de les cases a l’est, el clot d’un comptador d’electricitat al sud 
i  una síquia  amb cablejat  a  l’oest.  Per tant,  amb el pas del 
temps s’havia perdut  molta  informació de l’abast  d’aquesta 
necròpolis. Cal recordar que en època romana les necròpolis 
s’ubicaven als  camins principals de sortida de les ciutats,  i 
Pollentia no n’era una excepció així com s’ha documentat du-
rant les excavacions arqueològiques que s’hi han duit a terme 
des de 1923 (Arribas 1978, 148; Orfila 2000, 44). Així, el car-
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rer Serra segurament ens marca el camí antic de comunicació 
entre Pollentia i el Portus Minor a la badia de Pollença (Do-
mingo i Druguet 2004, 119) i per tant als costats de l’inici d’a-
quest camí hi hauria hagut diverses tombes en època romana. 
És en aquest context on cal ubicar aquesta àrea funerària,  a 
l’exterior de la ciutat romana de Pollentia.

De  fet,  tenim  constància  d’altres  troballes  al  subsòl 
d’Alcúdia que ens confirmen que aquesta zona abans de ser 
poblada en època medieval havia estat àrea de necròpolis en 
època romana. En són alguns exemples la troballa d’una tom-
ba amb aixovar a la cantonada del carrer sant Jaume i carrer 
Serra (Arribas 1978, 149), el descobriment de dues tombes al 
carrer Major, una amb objectes d’or (Arribas 1978, 148), o la 
documentació recent d’alguns retalls de tomba al mateix car-
rer  Serra  (Sastre,  inèdit)  (Figura  2).  A més,  una  mica  més 
lluny cal esmentar la necròpolis de can Corró, excavada als 
anys 50 per Luis Amorós, Samuel Vilaire i Jaume Ques (Car-
dona et alii 2013). 

Aquesta  necròpolis,  els  resultats  de  la  qual  apareixen 
també en aquesta mateixa publicació, és un clar exemple del 
que hauríem trobat a can Ramis si aquesta part de la ciutat no 
hagués estat tan alterada per construccions posteriors com la 
murada medieval (Domingo et alii 2002, 66) o la murada re-
naixentista (Truyol 1998, 54).

Figura 2. Ubicació de can Ramis i altres enterraments documentats a Alcúdia, 
al nord de Pollentia. En negre, troballes d’època romana. En blanc, troballes 
dubtoses. Fotografia aèria: www.ideib.cat.
 

2. La intervenció arqueològica

Un cop el projecte d’intervenció arqueològica fou auto-
ritzat per la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca, 
iniciàrem l’excavació pròpiament dita  amb la documentació 
de l’estat inicial de la zona a intervenir. A simple vista es veia 
una  gran  quantitat  de  ceràmica  romana,  sobretot  fragments 
d’àmfores, a més del que quedava d’una estructura fragmentà-
ria de marès ubicada al cantó sudest (Figura 3). 

Per començar, i seguint un ordre cronoestratigràfic s’eli-
minaren tots els estrats i rebliments moderns que distorsina-
ven la visió dels elements antics de la cala. Així, a l’est s’aca-
baren d’extreure les restes dels fonaments de la casa (UE 2), 
al sud i a l’oest es buidà el rebliment del cablejat del compta-
dor elèctric (UE 4), i s’acabà d’excavar la grava que quedava 
de la preparació de la vorera de les cases de can Ramis (UE 
5). Igualment recents semblaven els estrats de terra de color 
grogós (UE 6 i UE 13) que documentàrem just a davall la vo-
rera  de les cases, al costat nord i sud de la cala. Al seu interior 
hi  recuperàrem majoritàriament materials  ceràmics  moderns 
que segurament pertanyien a restes de principis del segle XX, 
anteriors a la construcció de les cases. 

Figura 3. L’àrea afectada per la intervenció arqueològica i l’estructura frag-
mentària de maresos.

Una vegada eliminats els estrats moderns, i sempre se-
guint  un ordre cronològic,  documentàrem la primera tomba 
romana al cantó sudest de la cala,  l’estructura funerària 1. 
En aquest  cas  teníem una  estructura  fragmentària,  original-
ment més gran i segurament de forma circular, de la qual no-
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més es conservaven quatre maresos (UE 7) assentats a dins un 
retall també circular (UE 14) (Figura 4). 

Figura 4. Fotografia de l’estructura funerària 1 amb la llumeta i la urna (es-
querre) i la planta de l’excavació (dreta).

A l’interior d’aquesta estructura hi havia una terra de co-
lor marró obscur (UE 8) amb traces de combustió: carbons, 
fragments d’argila cuita, etc. Amb l’excavació d’aquest estrat 
recuperàrem una llumeta romana de disc (Tipus Dressel 20/ 
Loeschke VIII, L3) 

(Figura 6) i una urna funerària formada per una olla sen-
cera de cuina nordafricana (forma Hayes 197) amb ossos hu-
mans també cremats al seu interior. A més, formant part de la 
mateixa  urna  funerària  també trobàrem els  fragments  quasi 
complets de dues tapadores igualment de ceràmica de cuina 
nordafricana (forma Hayes  185)  i  que  encaixaven perfecta-
ment amb l’olla (Figura 5).

Cronològicament, tan l’estratigrafia de la cala com l’es-
tudi inicial dels materials ceràmics trobats a l’interior de l’es-
tructura1 ens donaven un  terminus post quem de mitjans del 
segle II d.C. Estàvem parlant per tant, d’una estructura funerà-
ria altimperial de la segona meitat del segle II d.C.

Des d’un punt de vista antropològic i amb l’estudi dels 
més ben conservats dels 780 fragments d’os documentats a 
l’interior de la urna, podíem afirmar que es tractava d’una se-
pultura amb un número mínim d’un individu adult del qual no 
en podíem determinar el sexe, ni afinar més la seva edat. 

1 En el moment d’entregar aquest article per a la seva publicació, els materials ceràmics 
recuperats  en aquesta intervenció arqueològica es trobaven encara en procés d’estudi, 
dibuix, classificació i anàlisi.

Figura 5. La urna funerària amb l’olla i una 
de les tapadores de l’estructura funerària 1.

Dels fragments conservats es pogué individualitzar una 
epífisi distal i una proximal incompleta d’un fémur, una man-
díbula adulta sense peces dentals, un astràgal, fragments de di-
verses falanges, una ròtula completa,  un calcani fragmentat, 
fragments  de  vértebres  i  costelles,  fragments  de  crani,  així 
com una possible epífisi proximal d’un radi. A més, l’estudi 
dels  canvis que  havien sofert  els  ossos demostrava que era 
probable que la cremació s’hagués produit amb l’os fresc, que 
el foc no els va afectar d’una manera uniforme i que la tempe-
ratura a la que es va arribar amb la cremació oscil·laria entre 
els 500 ºC i els 700 ºC. La diferent coloració d’alguns ossos, 
la presència d’estries perpendiculars a l’eix major de l’os i la 
deformació i reducció del tamany d’alguns fragments així ens 
ho demostrava.

Figura 6. La llumeta recuperada a l’estructura fune-
rària 1 (forma Dressell 20 o Loeschke VIII, L3).
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Els elements documentats a la tomba, així com l’estudi 
antropològic dels ossos de l’interior de la urna, ens permetien 
afirmar que estàvem davant una estructura funerària de crema-
ció que al seu origen hauria tengut un tamany més gran, però 
que  a  causa  dels  diferents  retalls  moderns  i  modificacions 
posteriors ens havia arribat molt fragmentada als nostres dies. 
Així,  la  cremació  de l’individu al  qual  pertanyien els  frag-
ments d’os trobats a dins l’olla segurament s’havia realitzat a 
l’interior de la mateixa estructura, fet que podíem confirmar 
amb la troballa d’alguns fragments d’os a l’estrat UE 8 i que 
eren similars als recuperats a la urna. Un cop acabada la cre-
mació del cos, s’haurien recollit els fragments ossis més grans 
i s’haurien depositat a l’interior de la urna funerària, finalit-
zant així la cerimònia d’enterrament (Vaquerizo 2001).

Posteriorment,  un  cop  excavada,  documentada  i  des-
muntada l’estructura funerària 1, es continuà amb l’excavació 
arqueològica de la resta de la cala i per tant es rebaixà l’estrat 
UE 15, a on s’hi retallava l’esmentada tomba. Un cop excavat 
aquest  estrat,  ja  poguérem  documentar  dues  altres  tombes, 
l’estructura funerària 2 i l’estructura funerària 3 que es troba-
ven retallades a l’estrat UE 20. 

L’estructura  funerària  2  fou  documentada  al  costat 
oest de l’àrea excavada, just a devora el perfil de la cala. En 
aquest cas teníem un retall (UE 19) gairebé inapreciable en di-
recció sudest-nordoest, i just en rebaixar-se la terra que l’om-
plia (UE 17) es començaren a documentar les restes d’un es-
quelet humà (UE 18). Es tractava d’una inhumació en decúbit 
supí d’un individu femení adult amb una orientació sud-est-
nord-oest, el crani mirant cap a l’oest, els braços estirats i les 
cames lleugerament flexionades (Figura 7). De totes formes 
l’esquelet estava incomplet ja que li faltava part de la cama dre-
ta, part dels ossos d’ambos braços, mentres que el crani es tro-
bava en molt mal estat de conservació. Aquesta fragmentació 
calia atribuir-la als processos posteriors de construcció de les 
cases de can Ramis i a la col·locació del comptador elèctric i el 
seu cablejat.  Entre els materials recuperats amb l’esquelet calia 
destacar una fíbula de bronze2 a la que li mancava l’agulla (Figu-
ra 8), fíbula que possiblement havia servit per trevar la mortalla 
que hauria enrevoltat el cos al moment del seu enterrament.

2 Agrair a Margalida Munar i Bernat Burgaya (Equip de Restauració Arqueològica) les 
tasques  de  consolidació  i  restauració  dels  materials  de  bronze  recuperats  en aquesta 
intervenció.

Figura 7.  Fotografia de  l’esquelet de l’estructura 
funerària 2 (esquerre) i la seva planta (dreta).

 
També recuperàrem fragments de quatre claus de ferro 

que haurien format part d’un taüt de fusta, ja desaparegut al 
moment de l’excavació, i a dins el qual hipotèticament s’hau-
ria depositat l’esquelet al procés d’inhumació. A més, també 
es recuperà una moneda de bronze que aparegué just a davall 
les costelles de l’esquelet un cop que aquest fou extret com-
pletament de la tomba (Figura 8). A l’anvers d’aquesta mone-
da hi apareixia la figura de l’emperador Tiberi Claudi i al re-
vers la figura de la deessa Minerva amb una llança i un escut. 
La seva encunyació calia datar-la entre el 41 i el 54 d.C. Per 
tant, aquesta moneda ens oferia un terminus post quem de mit-
jan segle I d.C., i juntament amb l’estratigrafia i els altres ma-
terials ceràmics recuperats a la tomba ens donava una datació 
aproximada de la segona meitat del segle I d.C.

Figura 8. Fíbula (esquerre) i moneda (dreta), objectes re-
cuperats a l’estructura funerària 2.

138



Un cop acabada l’excavació de l’estructura funerària 2, 
ens centràrem en l’altra tomba documentada al límit nord de 
la cala,  l’estructura funerària 3. En primer lloc documentà-
rem un conjunt de lloses de mares que havien estat mogudes 
de lloc a un moment posterior, i que segurament havien for-
mat una coberta de lloses de la tomba. Després d’extreure les 
pedres ja es veia un retall de forma allargada amb orientació 
nordest-sudoest (UE 12). Seguidament començàrem a buidar 
la terra  que reblia  el  retall  (UE 10) i  destapàrem amb cura 
l’esquelet de l’individu enterrat a la tomba (Figura 9).

Amb l’esquelet totalment descobert podíem afirmar que 
ens trobàvem amb una altra inhumació, en aquest cas d’un in-
dividu masculí adult/madur en decúbit supí, amb les cames i 
els braços allargats (UE 11). En aquesta ocasió l’esquelet pre-
sentava unes quantes particularitats: mentres el seu braç es-
querre es trobava a davall el cos, el braç dret havia estat col-
locat a damunt la pelvis; a més, el segment format per la tíbia, 
el peroné i el peu esquerre, tot i estar articular, estava separat 
de la resta del cos segurament a causa de processos postdepo-
sicionals a  l’entorn de la  tomba (enfonsament  de la  tomba, 
moviment d’una llosa de la coberta, presència d’animals, etc.). 

Figura 9.  Fotografia de l’esquelet de l’estructura funerària 3 (es-
querre) i la seva planta (dreta).

Entre els materials recuperats a l’interior de la tomba hi 
havia els fragments d’un mínim de 17 claus de ferro que apa-
reixien concentrats als costats de l’esquelet. En concret, apa-
reixien a la part propera al cap, a la zona de la pelvis i a la 
zona propera als peus de l’esquelet, confirmant que l’individu 
havia estat enterrat dins un taüt de fusta, ja desaparegut al mo-
ment de la intervenció. A més, a partir de l’estudi preliminar 
dels materials recuperats,  podíem afirmar que ens trobàvem 
amb una tomba que calia datar aproximadament a mitjans del 
segle I d.C. 

Des d’un punt de vista antropològic, a diferència de l’es-
tructura funerària 1, els ossos es trobaven en molt bon estat de 
conservació. El seu estudi exhaustiu ens permetia afirmar que 
es tractava d’un individu masculí  adult/madur  d’una estatura 
aproximada de 1,52 metres (Mendonça 2000). Pel que fa a les 
patologies documentades, l’individu presentava hèrnies a algu-
nes vèrtebres, típiques d’un individu d’aquesta franja d’edat i 
que tal vegada havia realitzat exercici físic intens i/o continuat 
(Faccia i Williams 2008) (Figura 10). Altres marques de tipus 
ocupacional eren les localitzades a la zona de la inserció del 
tendó  d’Aquiles  dels calcanis,  relacionades  normalment  amb 
córrer o caminar de forma habitual per terrenys irregulars.

Figura 10. Nòdul de Schmörl a la cara superior de les vèrtebres lumbars 4 i 5 
(esquerre) i hèrnia de disca la cara superior de les vèrtebres dorsals 7 i 9 (dreta).

Figura 11. Pèrdua en vida del primer i segon molar esquerre de la mandíbula 
de l’individu (esquerre) i càlculs dentals, malaltia periodontal (dreta).
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Pel que fa a malalties dentals, s’observava cert desgast 
de la superfície oclusal, malaltia periodontal, depòsits de càl-
cul  dental,  pèrdua en vida  d’algunes peces dentals  i  càries. 
També es pogué documentar hipoplàsia de l’esmalt a incisius i 
canins inferiors, fet causat possiblement per algun dels trans-
torns que afecten el metabolisme, com malalties febrils, defi-
ciències nutricionals,  trastorns endocrins o substàncies tòxi-
ques (Trancho i Robledo 2000) (Figura 11).

Un cop documentat i extret l’esquelet de l’estructura fu-
nerària 3, ja no quedava cap tomba per excavar a l’àrea afecta-
da per la intervenció arqueològica. Continuàrem per tant, amb 
la documentació i l’excavació de la UE 20, una capa de terra 
de color marró-vermellós, que era on s’havien retallat les tom-
bes  d’inhumació excavades  prèviament.  En aquest  estrat  hi 
documentàrem gran quantitat de materials ceràmics que ens 
donaven un horitzó cronológic aproximat de principis del se-
gle I d.C. A davall aquest estrat documentàrem la darrera capa 
de terra amb material arqueològic abans del terreny natural. 
Es tractava de la UE 21, estrat de color molt similar a l’ante-
rior, però de textura molt més argilosa. Al seu interior hi havia 
gran quantitat de ceràmica de provinença indígena d’època ta-
laiòtica, ceràmica fina d’importació (sigillata clàssica itàlica, 
vernís negre, parets fines, etc) a més de gran quantitat de tipus 
d’àmfores (romana ebusitana, bètica de salaons, etc.). 

Un cop dut a terme un primer estudi dels materials, podí-
em parlar  d’una cronologia aproximada de segona meitat del 
segle I a.C./principis del segle I d.C. Aquesta cronologia venia 
refermada per la troballa de mitja moneda de bronze, moneda 
que ja havia estat tallada en dos en època romana (Figura 12). 

Figura 12.  Mitja moneda de bronze recuperada a l’estrat UE 21.

Es tractava d’una moneda encunyada a Nemausus (l’ac-
tual Nîmes de França) entre el 27 i el 9 a.C. A l’anvers es veia 
la figura d’Octavi August, el primer emperador de l’imperi ro-
mà, que a la versió completa de la moneda aniria acompanyat 
del general Agrippa, amb la llegenda IMP, Imperator. Com a 
curiositat, esmentar que al revers de la moneda apareixia la fi-
gura d’un cocodril.

Amb l’excavació d’aquest estrat i la documentació del 
terreny natural de marès es donà per acaba la intervenció ar-
queològica a les cases de can Ramis. El fet que al final docu-
mentàssin el terreny natural a tota l’àrea i sense la presència 
de cap estructura arqueològica,  facilità  la  continuació  de la 
construcció del nou edifici de can Ramis. De fet, una vegada 
entregats els informes i tota la documentació de l’excavació la 
Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca  n’autoritzà 
l’obra. 

3. Conclusions

Les obres del  projecte de construcció de l’edifici poliva-

lent de can Ramis i ordenació de l’entorn,  tot i començar sense 
la presència de cap arqueòleg, permeteren documentar una peti-
ta àrea de necròpolis al lloc on hi havia d’haver els fonaments 
del futur edifici. En concret, es documentaren tres estructures 
funeràries, una de cremació i dues d’inhumació, tombes relacio-
nades amb la propera ciutat romana de Pollentia. 

Així,  la  primera  estructura  funerària  documentada  al 
cantó sudest de l’àrea excavada, tot i que incompleta, estava 
formada  per  una  sèrie  de maresos  que  delimitaven la  zona 
pròpia de cremació i enterrament.  En aquest espai trobàrem 
una llumeta, a més de dues tapadores i una olla de cuina nord 
africana que havien servit d’urna funerària per depositar els 
ossos cremats. Al seu interior hi havia fragments d’os d’un in-
dividu adult que segurament havia estat cremat a l’interior de 
l’estructura circular i després els seus ossos més grans reco-
llits i depositats en posició secundària a la urna. Els materials 
recuperats ens dataven aquesta  cremació a  la  segona meitat 
del segle II d.C.

Al costat oest de la cala documentàrem una altra estruc-
tura  funerària,  en  aquest  cas  una  inhumació  d’un  individu 
adult femení en molt mal estat de conservació. Juntament amb 

140



el cos es trobà una fíbula i una moneda, ambdos objectes de 
bronze, que juntament amb els altres materials ceràmics recu-
perats ens donaven una datació aproximada per la tomba de 
segona meitat del segle I d.C. 

Per  acabar,  al  nord  de  l’àrea  excavada  documentàrem 
una inhumació en millor estat de conservació. Es tractava d'un 
individu adult/madur de sexe masculí, que segurament havia 
estat enterrat dins un taüt de fusta, fet confirmat per la troballa 
d’un mínim de 17 claus de ferro. A més, l’estratigrafia i els 
materials recuperats al seu interior ens donaven una datació 
aproximada de mitjans del segle I d.C.

Posteriorment i per acabar amb la intervenció arqueolò-
gica s’excavaren els dos estrats que quedaven i que hi havia 
just a damunt el terreny natural de marès.

En resum, havíem documentat les restes fragmentàries 
d’una àrea de necròpolis d’època romana de ciutadans de Po-

llentia, que calia datar aproximadament entre mitjans del segle 
I d.C i segona meitat del segle II d.C. Segurament en època 
romana aquesta necròpolis havia tengut una extensió molt més 
gran, amb tombes a l’exterior de la ciutat i a part i part del ca-
mí que comunicava Pollentia i el Portus Minor a la badia de 
Pollença. Algunes troballes antigues i d’altres més recents al 
centre històric d’Alcúdia així ens ho confirmen. De totes for-
mes  aquesta  necròpolis  es  vegé  afectada  posteriorment  pel 
desenvolupament urbà d’Alcúdia des de finals del segle XIII, i 
sobretot per la construcció de la murada medieval durant el 
segle XIV i també per la construcció de la murada renaixentis-
ta  a  principis  del  segle  XVII.  Això  sense  comptar  amb  el 
boom urbanístic del segle XX, l’asfaltatge dels carrers, la do-
tació de serveis de la ciutat o la construcció de les cases de 
can Ramis. Per tant, era quasi un miracle que aquesta petita 
àrea de necròpolis ens hagués arribat als nostres dies i que a 
més haguéssim tengut la possibilitat de documentar-la i estu-
diar-la. 
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