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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.



EL JACIMENT ROMÀ DE SON ESPASES: L’ORGANITZACIÓ DE LES ESTRUCTURES

M. M. Estarellas Ordinas
J. Merino Santisteban

F. Torres Orell

Probablement una de les novetats més significatives de 
l’arqueologia  romana  a  Mallorca  dels  darrers  anys  ha  estat 
constatar, tant a Palma com a Pol·lèntia, l’absència d’evidències 
materials corresponents a les dates de fundació assenyalades per 
les fonts escrites, és a dir, del darrer quart del segle II aC. Les 
sospites començaren a sorgir a partir de l’estudi de la circula-
ció monetària de Pol·lèntia (Mattingly 1983) i ha estat precisa-
ment en aquesta ciutat on el tema s’ha plantejat obertament 
després que les excavacions arribessin en alguns punts als ni-
vells inferiors de l’estratigrafia del fòrum (Orfila 2000,134). 

A Palma, encara que el grau de coneixement de la ciutat 
romana sigui  menor  per  les conseqüències que comporta  la 
seva continuïtat d’ocupació en el temps, sembla que també es 
dóna aquesta situació després de l’estudi d’uns nivells apare-
guts sobre la roca natural en les excavacions d’un solar proper 
a la Seu de Mallorca i datats a la meitat del segle I aC (López 
et alii 2008, 136).

 Amb el recolzament d’aquesta nova realitat s’han elabo-
rat propostes recents que tendeixen a considerar el fenomen 
urbà a l’illa de Mallorca com a conseqüència dels conflictes 
sertorians (Sánchez, García 2005, 41) o de les transformacions 
de  les  colònies  llatines  després  de  la  bellum sociale (Pena 
2005, 265). Des d’una perspectiva estrictament arqueològica 
aquest fet posa en quarantena les expectatives que tradicional-
ment s’havien dipositat en aquestes ciutats a l’hora de fixar els 
contextos materials del darrer quart del segle II aC. 

No obstant i quan aquest tema pràcticament s’ha comen-
çat a plantejar, la troballa d’un jaciment de fundació romana, 
dels primers moments de la conquesta, durant la construcció 
de l’hospital de Son Espases als afores de Palma, introdueix 
noves dades per intentar reconstruir aquests moments coinci-
dents amb el final de la República que tants canvis degueren 
suposar per a les societats de les Illes Balears (Puig 2005, Or-
fila 2008).

El jaciment 

La preocupació, expressada des de l’Administració per 
evitar que les obres de construcció del nou hospital de Son Es-
pases poguessin afectar algun tram de les síquies de la Vila o 
d’en Baster, que constitueixen un dels principals sistemes hi-
dràulics  que  articulen des  de  l’època  islàmica  l’anomenada 
Horta Alta de Palma, determinà la troballa inesperada d’una 
important zona arqueològica (Figura 1). 

Figura 1.

Després de més de quatre anys d’excavació a Son Espa-
ses i  sistematització de materials s’han pogut  identificar les 
restes del que creiem és un campament militar romà que es 
construí a escassos metres d’un assentament propi del talaiòtic 
final de Mallorca, molt arrasat com es pot intuir pel fet de no 
haver conservat cap estructura aèria, però en el qual es distin-
geix el perfil d’un santuari de planta de ferradura amb la cam-
bra excavada parcialment a la roca. 

Així mateix, a l’oest i al nord de la part edificada del 
campament hem localitzat un extens conjunt de dipòsits ritu-
als amb grans acumulacions d’àmfores de vi, ofrenes ceràmi-
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ques i un clar testimoni de sacrifici massiu d’animals (bous). 
Davant una realitat tan complexa, carregada d’informa-

ció i de possibilitats d’anàlisi i absorbits per la gestió quotidia-
na  d’una  excavació  d’aquestes  característiques,  haguérem 
d’establir prioritats al moment d’assumir les tasques d’investi-
gació i de difusió dels resultats. Per això una de les primeres 
actuacions  que  consideràrem indispensable  fou  establir  una 
cronologia de les restes a partir sobretot de l’estudi de la cerà-
mica que contínuament estàvem classificant i catalogant. 

Fruit  d’aquesta  iniciativa  han estat  dos  treballs  en els 
quals hem establert el període d’ocupació de les estructures 
romanes identificant dos horitzons cronològics, un d’ocupació 
i d’ús datat als voltants del 110-100 aC i el segon d’abandó 
del  50 aC (López,  A.  et  alii 2011,  Estarellas,  M.M.  et  alii 
2012). Amb independència de la cronologia, l’estudi de les ce-
ràmiques ens van aportant dades importants per caracteritzar 
el grup humà que residí en aquest assentament, com el con-
sum d’abundants àmfores de vi o l’escassa varietat tipològica 
de les formes de ceràmica de vernís negre o parets fines. 

Tot seguit hem cregut que la següent passa era donar a 
conèixer i perfilar l’estudi de l’assentament romà ja que d’al-
guna manera constitueix el nucli principal del jaciment. 

Les estructures romanes

Les primeres restes de murs aparegueren quan pràctica-
ment havíem esgotat l’excavació de la superfície del solar, ja 
que l’execució dels treballs arqueològics no era aleatòria sinó 
que intentava ser compatible amb la pròpia planificació gene-
ral de l’obra. Des del principi ens sorprengué la seva poca en-
titat constructiva ja que eren parets primes, d’una mitjana de 
quaranta centímetres d’amplada, fetes amb pedres petites, poc 
seleccionades i recollides per la contrada. Això no obstant, a 
mesura que anàvem descobrint un major nombre d’estructu-
res, aquesta senzillesa constructiva contrastava amb la com-
plexitat que semblava derivar-se del disseny global del con-
junt. 

D’alguna manera, només amb la lectura i contemplació 
de la disposició de les estructures descobertes es podia pressu-
posar que eren el resultat de la materialització d’un projecte 
planificat.

El  disseny d’aquest  assentament  estava  dividit  en  tres 
parts ben diferenciades, és a dir, dos sectors amb estructures 
separats per un espai buit a manera de carrer, pati o plaça. Sor-
prenia també el fet  que les construccions estaven separades 
per llargs passadissos estrets,  d’un metre d’amplària aproxi-
madament. 

Si ens fixàvem en el registre arqueològic recuperat fins 
aleshores, tot i que majoritàriament era ceràmic, destacava l’a-
bundància d’àmfores itàliques de vi. Així mateix, entre els es-
cassos objectes de bronze recuperats en aquests dipòsits ritu-
als als quals ens hem referit més amunt, comptàvem amb tres 
esperons d’un tipus utilitzat per la cavalleria romana en temps 
de la República. 

No deixa de cridar l’atenció aquest nombre quan les tro-
balles a la pròpia Península Ibèrica es produeixen de forma es-
poràdica (Quesada 2005, 133). En qualsevol cas, d’això es po-
dia inferir que per aquest jaciment hi passaren militars. Tot ple-
gat eren arguments per considerar que aquestes singularitats a 
les quals ens acabem de referir responien al fet d’estar davant 
un campament. 

L’estudi mètric de les estructures

L’estudi de les estructures descobertes havia de propor-
cionar nous arguments en aquest sentit. En el sector A situat 
en l’extrem sud, s’havia  conservat la construcció més com-
pleta de tot el jaciment (estructura 1) (Figura 2).

Es tractava d’una espècie de domus, de forma quadrada 
i 15 metres de costat. Tenia l’accés per una única porta ober-
ta al nord-oest que conduïa a un passadís que comunicava di-
rectament a un pati central. Als voltants d’aquest espai obert 
es disposaven les habitacions. Amb independència de les se-
ves característiques o del seu contingut arqueològic el que 
ens interessa ressaltar és que gràcies a la seva bona conser-
vació poguérem establir les seves dimensions i a partir d’a-
quí comprovar com tota la configuració del jaciment mante-
nia  una  relació  de  proporció  amb  aquesta  estructura  1. 
Aquest  fet  determinava des  del  punt  de vista  pràctic  i  pel 
nostre treball arqueològic que les restes de murs que s’havi-
en conservat de forma parcial i que semblaven descontextua-
litzats, cobressin sentit en aquesta nova distribució teòrica. 
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Figura 2. Estructura 1. Plànol de J.M. Puche, ICAC.



D’aquests mòduls, en teníem tres al sector A i sis en el 
sector C on s’havia conservat un llarg passadís de 28 m de lon-
gitud que les separaria en sentit est-oest. Així mateix, les di-
mensions de l’esplanada central mantenien aquesta proporcio-
nalitat de tot l’assentament de manera que l’amplada constituïa 
un mòdul i mig. Per altra part, durant les tasques d’excavació 
per tal de definir l’extensió de les estructures, aparegueren nous 
elements que ens havien de permetre precisar la modulació que 
havíem establert a partir de l’estudi de l’estructura 1. De fet, 
quan procedírem a delimitar les estructures cap a l’oest, és a dir, 
cap als dipòsits rituals, localitzarem dos solcs amb una profun-
ditat màxima de 40 cm, que discorrien paral·lels en sentit nord-
sud i separats un màxim de 3 metres. Estaven excavats a la roca 
natural i completament farcits de ceràmica. Tots els materials, 
lluny de donar la impressió d’haver estat llançats, semblaven 
estar disposats amb cura fins al punt que en els llocs on la roca 
natural no existia per trobar-se a major profunditat, la ceràmica 
constituïa d’alguna manera la pista o el fil conductor que dona-
va testimoni de l’existència dels solcs. En alguns trams aquesta 
disposició ceràmica semblava articular-se en dos nivells super-
posats que consignàrem com unitats estratigràfiques diferents. 
Sense detenir-nos en l’estudi dels solcs i de la seva significació, 
que haurem de deixar per un altre treball, el que no hi havia 
dubte era que la seva funció dins la trama del campament fou la 
de constituir límits que separaven l’àrea construïda de l’exterior 
pròpiament dit (Figura 3).

L’aplicació del model de Polibi a Son Espases

Arribat a aquest punt de la investigació i recapitulant po-
dem afirmar que teníem el costat oest del campament i també 
l’extrem nord, ja que les estructures situades en el sector C aca-
varen de forma clara en una línia de mur recte i sense més cons-
truccions. Amb aquestes informacions estàvem en condicions 
d’avançar en la traça del disseny complet gràcies a les possibili-
tats d’establir relacions de simetria i proporcionalitat. Simultà-
niament intentàrem comprovar si el nostre jaciment seguia els 
postulats del principal teòric d’aquestes instal·lacions, l’histori-
ador  d’origen grec  Polibi,  gran amic d’Escipió Emilià  a  qui 
acompanyà al setge de Numància, on precisament dissenyà el 
model de campament militar de l’exèrcit romà. 

Figura 3. Les estructures de Son Espases amb els solcs.
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Per això i des del punt de vista pràctic, elaboràrem una 
plantilla amb quadres de 50 peus de costat que superposàrem 
a la nostra planimetria de les estructures. Cal dir també que 
en l’elaboració  d’aquest  model  utilitzàrem el  peu romà de 
29,62 cm i no el grec o ptolemaic de 35,52 cm i que vérem 
que no s’havia aplicat a Son Espases. Els  resultats i les coin-
cidències  d’aquesta  superposició  es  poden  veure  amb  més 
claredat a la part gràfica que adjuntem on la línia vermella cor-
respon a la modulació establerta per Polibi (Figura 4). 

Figura 4.

La  coincidència  és  molt  important  a  la  part  nord  del 
campament on es trobarien els barracons dels soldats que es-
tan separats de les construccions que constituirien el centre de 
poder, amb l’estructura 1 com element central que podria ac-
tuar com a pretori. Precisament el centre d’aquesta estructura 
coincideix amb un dels vèrtexs des del qual hipotèticament es 
traçarien les dues línies perpendiculars que donarien sentit a 
tota aquesta trama del campament i que també recull Polibi. 

Per tant i a partir d’aquesta proposta creiem que el cam-
pament de Son Espases tenia una superfície aproximada d’uns 
2.870 m². Unes dimensions que l’assimilen a altres instal·laci-
ons similars de la Península Ibèrica com és el cas de Cidadela 
(A Coruña). Respondrien a models de campaments pensats per 
allotjar exèrcits no gaire nombrosos i que estarien en conso-
nància amb la necessitat de força per emprendre la conquesta 
d’un territori limitat com és el cas de Mallorca o les mateixes 
Illes Balears on la diplomàcia segurament ja havia aconseguit 
algunes facilitats per Roma.  
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