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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.



ELS PRIMERS ROMANS DE PALMA

Francisca Torres Orell
Francisca Cardona López

ESTUDI ARQUEOLÒGIC

Al barri palmesà de sa Calatrava es dugué a terme l’ex-
cavació arqueològica de tres solars contigus (1.337 m²) ubi-
cats enfront de la mar i limitats per la murada renaixentista. 
L’excavació ha treta a la llum tota la seqüència històrica de 
Palma però amb dos fets claus per al coneixement de la histò-
ria de la ciutat. 

El primer fou l’existència de restes arquitectòniques d’è-
poca romana allunyades de la ciutat romana coneguda fins ales-
hores (Cau 2004; Rosselló 1983). L’altre fet fou la localització 
d’un dels cementeris de la ciutat creat a causa de la pesta de 
1348 on es recuperaren prop de 600 restes humanes exhumades 
en dos dels tres solars. 

El present article es centrarà en l’ocupació més antiga for-
mada per enterraments i incineracions (d’aquí el títol), l’exis-
tència dels quals ja fou publicada el 2005 i ara es donaran a 
conèixer els detalls. Cal dir que als solars també es localitzaren 
diverses habitacions del segle II dC (Torres 2005), algunes de 
les quals amb una utilització fins a l’antiguitat tardana; a més, 
destaca l’existència d’unes pedreres datades entre els segles I i 
II dC a l’extrem oest dels solars. 

Al solar central es localitzaren enterraments sota les tres 
habitacions adossades. Les restes humanes que es presenten 
en aquest article es troben sota les dues estructures que donen 
al nord. A la tercera, que limita amb la murada, també hi apa-
regueren  9  inhumacions  d’adults,  dels  quals  dos  estaven 
acompanyats per un aixovar amb restes ceràmiques que indi-
quen una datació de canvi d’era (informació donada per Isabel 
Piña, responsable de la seva excavació).

Sota l’habitació situada al nord i excavats dins la terra 
natural hi havia dos enterraments d’inhumació. En ambdós ca-
sos es tracta d’adults. El primer, un home, es trobava perpen-
dicular sota una de les parets. La postura del seu cos era de 
decúbit supí amb el cap en direcció nord i els peus al sud. Les 

cames estaven paral·leles; el braç dret creuat sobre la pelvis i 
el braç esquerre estirat i la mà sobre la pelvis. En general, la 
seva conservació era dolenta a causa d’arrels i  humitats; de 
fet, les cames van romandre in situ a causa del mur que hi ha-
via a sobre i li manquen els peus. No anava acompanyat per 
aixovar i de l’estrat que cobria la fossa del mort tan sols es re-
cuperaren alguns fragments amorfs d’àmfora púnic ebusitana i 
a l’interior de la fossa fragments amorfs d’àmfora púnic ebusi-
tana i de tegulae .

L’altre enterrament, d’una dona, estava col·locat dins una 
fossa ben retallada a la terra natural de 1,90 metres de llargària, 
0,73 m d’amplada i una profunditat de 0,40 m. El cap, inclinat 
cap el costat esquerre, estava orientat cap el nord-oest i els peus 
miraven al sud-est; les cames estirades; el braç dret doblegat 
cap l’espatlla dreta i el braç esquerre col·locat sobre la panxa. 

El mort estava acompanyat per un aixovar format per un-
güentaris i parets fines envoltant el cap i els peus i una moneda 
il·legible  col·locada darrera el  cap.  Un cop estudiats  tots  els 
fragments (Figura 1) han resultat ser dos ungüentaris fusiformes 
de producció ebusitana, un amb la boca asimètrica (Fig. 1.2). 
Pel que fa les parets fines hi ha un cubilet itàlic del tipus Mayet 
III amb la vora recta i desenvolupada (Fig. 1.3); un vas ebusità 
Mayet XXI (Fig. 1.4);  un cubilet Mayet III B de producció 
ebusitana (Fig. 1.6); un vas talaiòtic  fet a mà de forma acurada 
amb una ansa i dos petits monyons a la cara oposada (Fig. 1.5). 
En resum,  aquestes  ceràmiques  ens  indiquen una  cronologia 
d’època augusta i que foren rompudes abans de col·locar-les a 
la fossa i els seus fragments deixats tant al cap com als peus del 
mort. 

A l’habitació central es localitzaren tres individus sense 
cap tipus d’aixovar col·locats un poc forçats a la fossa retalla-
da dins la roca. El primer enterrament, d’un home adult, esta-
va en paral·lel a un mur i el tenia a sobre. La posició del cos 
era de decúbit supí; el cap a l’oest mirant el nord i el peus a 
l’est; les cames estirades en paral·lel. 
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Figura 1. Aixovar funerari.

El segon enterrament, d’una dona jove, estava en relació 
amb l’anterior: la seva cama dreta estava per davall la cama es-
querra del mort anterior. La posició del cos era de decúbit supí; 
el cap al nord i les cames, molt doblegades, al sud amb els peus 
inclinats cap l’oest; el braç dret en diagonal cap l’espatlla es-
querra mancant-li un seguit d’ossos. La posició del tercer cos, 
d’una dona jova, era de decúbit supí; el cap orientat cap al nord 
i mirant a l’est, les cames al sud i els peus cap a l’oest; les mans 
creuades sobre la pelvis amb la mà esquerra sobre la mà dreta; 

les cames molt flexionades per adaptar el cos a la fossa, que té 
una llargària de 125 cm i una amplada de 50 cm. 

En un principi pensàvem que havíem localitzat dues urnes 
d’incineració al mig de cada una de les dues habitacions. La pri-
mera era la part inferior d‘una àmfora púnica-ebusitana col·lo-
cada dins un retall a la roca i falcada per pedres. 

Figura 2.  Aixovar incineració.

A davall l’àmfora hi havia una moneda en molt mal estat 
de conservació. No obstant això, l’estudi del contingut de l’àm-
fora ha revelat que al seu interior no hi havia restes humanes si-
nó tan sols fragments minúsculs de fauna, malacofauna i possi-
ble carbó. 
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A l’habitació central el recipient amb restes de cremació 
d’un infant fou un possible kalathos ibèric acompanyat per ai-
xovar (figura 2). La zona de cremació es trobà a poca distàn-
cia. Tot aquest ritual es col·locà dins un retall a la roca i el ka-
lathos  (Fig.  2.1)  estava  falcat  per pedres.  L’aixovar   estava 
format per una llumeta republicana (Fig. 2.2), un ungüentari 
fusiforme republicà (Fig. 2.3) i fragments d’altres ungüentaris 
fusiformes; diversos fragments d’una gerreta de ceràmica co-
muna  punic-ebusitana  (Fig  2.4)  i  un  cubilet  amb decoració 
d’espines del tipus Mayet III B (Fig. 2.5 ). 

Formaven part de l’aixovar dues granadures de collar de 
pasta vítria, un amulet fàl·lic fet en eben i una ostra. Les peces 
ceràmiques indiquen una cronologia de finals del segle I a.C., 
és a dir, coetani amb la tomba i una mica posterior l’horitzó tar-
dorepublicà documentat a can Muntanyans (López et alii 2008).

ESTUDI ANTROPOLÒGIC

Descripció dels individus
L’estudi de les restes òssies ha permès identificar un total 

de 6 individus. Un exemplar es va enterrar per mitjà d’un ritual 
funerari de cremació i els altres cinc a través del ritual funerari 
d’inhumació. Tot i el mal estat de conservació d’alguns esque-
lets, s’ha pogut determinar el sexe, l’edat i diverses patologies i 
característiques que aporten una informació fonamental sobre 
algunes persones enterrades en aquesta necròpolis.

Les restes dentals foren les que es van identificar millor 
a la cremació. Entre aquets fragments hi havia 9 gèrmens den-
taris complets, que van ajudar-nos a determinar l’edat de l’in-
dividu,  compresa  entre  els  3  i  els  5  anys  de vida  (Hillson 
1996). Gràcies a l’aspecte dels ossos conservats, hem deduït 
que durant el procés de cremació el cos encara contenia parts 
blanes. 

La cremació no es va produir de manera uniforme, sinó 
que patí importants canvis de temperatura i alteracions en els 
nivells d’oxigenació. Probablement la temperatura de crema-
ció va arribar, en la majoria de les zones conservades, al vol-
tant dels 500 o 600 ºC. En algunes ocasions es van superar 
aquestes  xifres,  donant  a  la  superfície  de  l’os  una  tonalitat 
blanquinosa i/o reduint-lo a cendres (Trancho 2010). A part de 

les dents, també es van poder identificar falanges, fragments 
de costelles i algunes epífisis.

En el cas de les inhumacions es van documentar un total 
de 5 individus:  3 individus femenins (un individu amb una 
edat compresa entre els 11 i els 12 anys, un individu entre els 
17  i  els  23 i  un individu adult),  i  dos  individus  masculins 
adults. Dues de les inhumacions de sexe femení estaven col-
locades decúbit  supí  amb les cames flexionades cap a  l’es-
querra. 

També va aparèixer un home adult en decúbit supí amb 
el cos una mica girat cap al costat esquerre. Les dues darreres 
inhumacions corresponen a un home i una dona. En ambdós 
casos van aparèixer decúbit supí amb les extremitats inferiors 
estirades.  

Tipus de població 
Per la morfologia i l’estatura dels esquelets, sabem que 

els  exemplars estudiats podrien formar part d’una població 
de tipus mediterrani. Hi ha 3 individus que ens ofereixen da-
des sobre la seva estatura, amb una forquilla que oscil·laria 
entre els 156 i els 169 centímetres (Mendonça 2000). El mal 
estat de conservació de les restes cranials tan sols ens va per-
metre  mesurar  un  crani  d’un  home  i  un  altre  d’una  dona 
d’índexs intermedis (mesocranis) amb una capacitat cranial 
mitjana (euencèfals) i de longitud mitjana. Els índexs facials 
presentaven crestes intermèdies, fronts amples i òrbites altes 
(Bass 1995).

Paleopatologia
A extremitats superiors i a la zona d’inserció del tendó 

d’Aquil·les dels calcanis es va localitzar la presència d’enteso-
paties associades a activitats  ocupacionals (Balaguer  et  alii, 
102-103). També s’identificaren lesions en alguns dels indivi-
dus,  que tal volta van originar-se per algun tipus d’anèmia, 
malnutrició o problemes metabòlics o alimentaris. És el cas de 
la cribra orbitalia localitzada en una de les dones adultes (Fi-
gura 3) i que podria aparèixer per anèmies ferropèniques, vita-
míniques i/o minerals, que provoquen una reducció del teixit 
de l’os.  L’anèmia ferropènica pot aparèixer per malnutrició, 
malalties gastrointestinals o paràsits intestinals (Polo i Villala-
ín, 2003; Lewis i Roberts 1997).
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Figura 3. Cribra orbitalia en l’òrbita esquerra d’un individu.

Una altra lesió observada és la denominada hipoplàsia 
de l’esmalt (paralització temporal en la gènesis de l’esmalt) 
(Figura  4),  ocasionada  per  diversos  factors,  entre  els  quals 
destaquen els episodis d’estrès fisiològic, com algunes avita-
minosis, afeccions paratifoideas, infeccions locals, intoxicaci-
ons  i  també per  causes congènites i  hereditàries (Trancho i 
Robledo 2000; Hindle 1998; Lewis i Roberts 1997). 

Figura 4. Hipoplàsia de l’esmalt en peces dentals de la mandíbula.

En un dels individus adults de sexe masculí s’identificà 
una malaltia metabòlica o infecciosa indeterminada (Brickley i 
Ives 2008). Es manifesta per un engrossiment de la cortical de 
la tíbia dreta. En canvi, el peroné dret va aparèixer en perfecte 
estat. A la tíbia esquerra s’identificà una zona esclerosada en la 
porció proximal de la diàfisis, però no presentava cap deforma-
ció. Al peroné esquerre s’observà una desfiguració generalitza-

da de la superfície de la diàfisi, amb zones esclerosades i pe-
riostitis bastant evident que no coincidia amb àrees d’inserció 
muscular, per la qual cosa s’han de descartar patologies o ente-
sopaties d’aquesta índole. Per l’aspecte esclerosat de les super-
fícies d’ambdues extremitats, podem dir que era una patologia 
que en el moment de la mort de l’individu encara estava activa i 
que era més o menys crònica. A partir de l’examen macroscòpic 
i les radiografies realitzades es va poder veure que no existia 
cap fractura associada a l’engrossiment de la cortical, a causa de 
la clara continuïtat de la línia diafisial, per la qual cosa es va 
descartar que fos un call ossi derivat d’una fractura (Figura 5). 

Figura 5. Detall de la tíbia i peroné afectats per una patologia 
indeterminada.
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A nivell de patologia dental, es van poder identificar dipò-
sits de càlculs dentals en ambdues cares dels incisius i canins 
d’alguns individus. Aquests dipòsits de placa bacteriana calcifi-
cada s’atribueixen a la prevalença de carbohidrats en la dieta i 
l’escassa higiene oral, entre d’altres causes (Hillson 1996). 

També van patir algunes fístules d’origen infecciós a les 
mandíbules i maxil·lars, tant en homes com en dones. Aques-
tes lesions consisteixen en la perforació de l’os a causa d’un 
abscés, un granuloma, un quist periapical o periodontal, etc. 
Poden ser causades, entre d’altres causes, per l’entrada de bac-
tèries a través de càries o una atrició extrema (Roberts i Man-
chester 2005).

La càries, produïdes per bactèries que destrueixen la placa 
dental perforant l’esmalt, es van poder estudiar en individus de 
sexe masculí i femení, sobretot en la cara oclusa dels molars. 
Aquest tipus d’afecció és característic de poblacions amb dietes 
riques en carbohidrats, tot i que també està influenciada per la 
higiene oral i factors de tipus constitucional (Campillo 2001). 
Altres patologies documentades foren nòduls de Schmörl en el 
cos d’algunes vèrtebres toràciques i lumbars d’un individu mas-
culí adult.  Aquestes lesions  poden ser  un marcador  d’estrès 
ocupacional (per microtraumatismes originats per l’excés de 
càrrega, exercici intens o excessiva flexió), tot i que també se 
li atribueixen altres causes, com cops, cifosis, processos neo-
plàsics, alteracions metabòliques o degeneració discal (Campo 
2003). En un dels individus adults de sexe masculí es va loca-
litzar una possible fractura o fissura amb signes de recupera-
ció a la base d’una falange del peu (Figura 6).  

Figura 6. Fractura o fissura a la base d’una falange.

CONCLUSIONS

Els aixovars que acompanyaven els enterraments desco-
berts a sa Calatrava presenten una cronologia de l’època au-
gustea, és a dir,  lleugerament posterior al primer horitzó de 
can Muntanyans. Aquesta datació de les restes humanes és, de 
moment, la més antiga trobada a Palma. Les tombes localitza-
des a la sala capitular del convent de Santa Clara (Rosselló 
1997) i del carrer Pelleteria (Inglada, Tarongí 2005) són poste-
riors. 

S’ha estudiat una mostra de 6 individus d’ambdós sexes 
i tres grups d’edat representats, que per les seves característi-
ques corresponen a una població de tipus mediterrani en sentit 
ampli.

Les patologies més destacades i abundants són les que 
ens aporten dades sobre les diverses reaccions de l’os per pos-
sibles alimentacions inadequades (hipoplàsia,  cribra) relacio-
nades amb problemes metabòlics o possibles episodis d’estrès 
fisiològic, o bé per condicions de vida i/o higiene inadequats 
(infeccions indeterminades, caries, fístules, etc.), entre d’altres 
circumstàncies.

Aquestes patologies no ens aporten conclusions generals 
sobre l’estat de salut i malalties d’aquesta població, a causa de 
l’escàs nombre d’individus recuperats.  
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