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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.



ARQUEOLOGIA CONCENTRACIONÀRIA A MALLORCA: 
EL CAMPAMENT DELS SOLDATS

Antoni Puig Palerm
Tomàs Suau Mayol

Introducció 

Amb el nom de Campament dels Soldats es coneix un 
conjunt d’estructures arquitectòniques, en avançat estat de de-
gradació, situat en el Parc Natural de la Península de Llevant, 
en el terme municipal d’Artà, Mallorca (Fig. 1). Entre els anys 
1941 i 1943 aquell emplaçament fou un destacament penal on 
hi habitaren prop de 900 homes, integrats en diferents compa-
nyies  dels  Batallons  Disciplinaris  de  Soldats  Treballadors 
núm. 35 i núm. 39, unitats de repressió del règim franquista. 
Els treballs forçosos als que foren sotmesos consistiren en la 
construcció d’una carretera que havia de menar fins a la Talaia 
Moreia, dalt del Cap de Ferrutx, amb la intenció d’ubicar-hi 
bateries d’artilleria. Entre l’any 1943 i l’any 1948, el Campa-
ment hostatjà un petit destacament de mossos de lleva regu-
lars, fins que fou finalment abandonat. Avui hem d’entendre el 
Campament dels Soldats d’Artà com un lloc a preservar i es-
tudiar, per tal que funcioni com a testimoni d’un període clau 
en la història local i espanyola. 

Context històric. Camps de concentració i treballs forçosos 
a Mallorca entre 1936 i 1943.

Durant  el  període de la  Guerra Civil  (1936-1939),  les 
autoritats franquistes, en la seva estratègia repressiva, habilita-
ren un bon grapat de camps de concentració a tot el territori 
sota el seu control, essent destinats a encabir-hi els presoners 
de guerra i aquelles persones acusades de presentar simpaties 
republicanes.  A Mallorca,  el  primer  d’aquests camps fou el 
dels Banys de Sant Joan, en el terme de Campos, creat el mes 
de novembre de 1936. Progressivament, el número d’aquests 
centres de reclusió s’incrementà. En sorgiren arreu de Mallor-
ca: Felanitx, Manacor, Calvià, Llucmajor, Alcúdia, Sóller, Po-
llença, etc. El mes de maig de 1937, el govern sollevat establí 

les primeres bases per tal de poder treure un rendiment a la 
capacitat de treball dels reclusos, tot organitzant els Batallons 
de Treballadors de Presoners de Guerra (BT). Aquests preso-
ners de guerra, a més de restar privats de llibertat, eren sancio-
nats  amb  la  realització  de  treballs  forçosos,  en  benefici  de 
l’esforç bèl·lic dels rebels. Foren, en el cas mallorquí, emprats 
en la construcció o arranjament de camins i de carreteres, so-
vint a prop de posicions costaneres susceptibles de ser fortifi-
cades amb bateries d’artilleria. 

Fig. 1. Mapa de la Península de Llevant on es 
troba el Campament.

L’1 d’abril de 1939 finalitzava l’enfrontament armat i es 
consumava la tragèdia republicana. El punt i final a la guerra, 
emperò, no significà de cap manera l’arribada de la pau. De 
fet,  un dels pilars fonamentals de la consolidació  del règim 
franquista va ser la persecució i repressió de qualsevol adver-
sari polític.  Els recintes dels camps de concentració pròpia-
ment dits anaren buidant-se de presoners i deshabilitant-se a 
poc a poc, tot i que els BT romangueren en actiu fins al mes 
de juliol de 1940, quan foren dissolts. 

Aquesta desarticulació dels BT, no implica que la dicta-
dura hagués  optat  per prescindir dels treballs  forçosos.  Dos 
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mesos abans,  el maig de 1940,  s’havien creat els  Batallons 
Disciplinaris de Soldats Treballadors (BDST). Aquests foren 
integrats per mossos de les lleves compreses entre 1936 i 1941 
que, havent combatut en l’exèrcit de la República o no havent 
estat mobilitzats, van ser classificats com a “desafectos” nou 
ègim franquista en el moment de presentar-se a files per a la 
realització del servei militar obligatori, atès que el temps ser-
vit en l’exèrcit popular no els era computat. Les obligacions 
dels BDST foren molt similars a les dels BT: construcció de 
vies de comunicació i reconstrucció de diferents infraestructu-
res damnades pels estralls de la guerra.

Fig. 2. Imatge del Campament l’estiu de 1942.

Hi ha constància que, el mes de juliol de 1942, més de 
45.000  persones,  arreu  de  l’Estat  espanyol,  patien  aquesta 
mena de privació de llibertat. A Mallorca, en aquesta mateixa 
data,  eren  prop  de  1.400  les  persones  que  es  trobaven  en 
aquesta situació, integrades en els BDST núm. 35 i núm. 39. 
Aquestes unitats de repressió, organitzades en diferents com-
panyies,  estigueren  establertes  en  els  termes  municipals  de 
Santanyí, Alcúdia, sa Pobla, Manacor, Pollença i Artà, entre 
d’altres.

Els integrants dels BDST sovint s’allotjaren a possessi-
ons properes a les zones de treball o a barraques desmuntables 
habilitades per a encabir-los. Pel que fa al cas concret d’Artà, 
val a dir que tres companyies, amb uns 900 homes en total, es-

tigueren acantonades a les cases de Son Morei (Sanxo 2010) i 
al  que  coneixem com a  Campament  dels  Soldats  (Fig.  2). 
Aquests presos tenien encomanada la construcció del camí del 
Cap de Ferrutx, que avui du el seu nom. 

El  mes  d’octubre  de  1942 el  règim franquista  emetia 
l’ordre de dissolució dels BDST, a concretar-se a partir del ge-
ner de 1943. Amb tot,  els  treballs forçosos no desapareixen 
del  panorama  repressiu  dictatorial.  Prèviament,  el  juliol  de 
1941 havien estat creats els Batallons Disciplinaris de Soldats 
Treballadors Penats (BDSTP). 

D’aquests en formaven part mossos de les lleves com-
preses també entre 1936 i 1941 que havien estat condemnats 
en ferm a elevades penes de presó. L’arrenglerament en aques-
tes unitats disciplinaries els permetia redimir part de la con-
demna a través del treball, alhora que els servia per complir 
amb el servei militar obligatori, del que no estaven eximits en 
cap cas. Aquests BDSTP existiren fins a l’any 1948, establerts 
en els territoris marroquins i a Andalusia occidental. Tanma-
teix, aquesta és una qüestió en la que ja no ens pertoca endin-
sar-nos.

El projecte de conservació, estudi i divulgació al Campa-
ment dels Soldats

Des que tot aquest conjunt es troba dins els límits del 
Parc Natural de la Península de Llevant, declarat el 2001, les 
amenaces antròpiques  han minvat  per  la  prohibició  d’accés 
amb cotxe fins a l’emplaçament. No obstant això, altres fac-
tors d’erosió, com ara la presència d’ovelles, ases i sobretot 
vaques, que fins fa pocs mesos hi foren estabulades, han con-
tribuït a la degradació d’un indret que hauria de ser mantingut 
com a lloc d’aprenentatge i d’homenatge a les persones que hi 
patiren privació de llibertat,  treballs  forçats i  càstigs físics i 
morals.

Amb això, i amb la intenció d’evitar la pèrdua irremeia-
ble d’un indret  d’alt valor patrimonial per al conjunt de les 
Illes Balears, el mes de març de l’any 2011 nasqué l’Associa-
ció d’Amics del Campament dels Soldats. Es tracta d’un col-
lectiu heterogeni d’arqueòlegs, historiadors i, sobretot, ciuta-
dans conscienciats amb la importància de la conservació d’un 
lloc d’aquestes característiques que creuen que el Campament 
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pot esdevenir  eina clau per  a  aproximar-nos a  uns  episodis 
molt poc coneguts del nostre passat recent, pot contribuir a la 
reparació moral de les víctimes que hi patiren privació de lli-
bertat i dels seus familiars i, finalment, pot ser un element de 
vehiculació social actual. 

D’aquesta  manera,  l’Associació  d’Amics  del  Campa-
ment dels Soldats sorgí amb una vocació d’articular part de la 
“memòria  històrica”  mallorquina,  partint  d’un àmbit  local  i 
elevant-la cap a plantejaments de caire més general. Tanma-
teix, l’entitat considera que sols es poden aconseguir aquestes 
fites si s’aplica una metodologia que combini paràmetres d’es-
tudi arqueològic amb altres d’investigació historiogràfica.  A 
partir d’ambdues branques de coneixement, la voluntat exis-
tent és la d’impulsar tres línies bàsiques d’actuació: preserva-
ció, estudi i divulgació.

Per preservació s’entén endegar tota una sèrie de mesu-
res encaminades a aturar el procés de degradació que afecta el 
Campament dels Soldats, ja que el deteriorament progressiu 
de les restes materials significa la desaparició física de l’ob-
jecte d’estudi, amb les dificultats que això implica per a una 
aproximació el més acurada possible als fets que allà s’hi vis-
queren. Alhora, la desintegració de l’indret és perniciosa en 
tant que implica la pèrdua d’un emplaçament d’innegable va-
lor històric i amb una càrrega simbòlica essencial en la defen-
sa de la idea de desterrar qualsevol mena de violència de la 
praxis política.

Així, entre les mesures prioritàries de preservació propo-
sades des de l’associació, es poden citar les accions de conso-
lidació de les restes murals, tot cimentant les parts superiors 
amb la intenció que no hi penetri aigua de pluja i que siguin 
menys vulnerables a les ratxes de vent que sovint afecten el 
Campament.  Altres actuacions a  emprendre en aquest  sentit 
són les de control  de la  vegetació  que creix dins el  recinte 
(pins, càrritxs, garballons) o la neteja de les runes caigudes a 
l’interior de les estructures.

En segon lloc, i pel que fa a l’estudi més científic, com 
s’ha avançat, aquest s’ha de portar a terme des de la perspecti-
va  historiogràfica  i  des  de  l’arqueològica,  sovint  conjugant 
ambdues.  Respecte  a  la  primera,  cal  parlar  de la  necessitat 
d’efectuar  un buidatge bibliogràfic  i  una exhaustiva recerca 
arxivística. En el cas del Campament dels Soldats, caldrà acu-

dir a l’Arxiu d’Artà, on presumiblement s’hi localitzarà cor-
respondència entre l’autoritat militar i la civil municipal i tam-
bé els llibres de defuncions del registre civil, justificat això úl-
tim per les notícies tingudes que al Campament hi moriren al-
guns presos per mor de les penoses condicions en què es tro-
baven.  Igualment, es treballaran diferents lligalls de l’Arxiu 
Militar Intermedi de les Balears, que contenen documentació 
relativa a la integració i ubicació dels Batallons Disciplinaris 
de Soldats Treballadors que operaren a Mallorca. Encara en 
aquest sentit, serà convenient estudiar els fons del Centre Do-
cumental de la Memòria Històrica (Salamanca), a on el passat 
2010 hi fou traspassada documentació de l’arxiu del Tribunal 
de Comptes de l’Estat,  referida a les despeses econòmiques 
generades pels camps de concentració i de treballs forçosos, 
així com llistats de la població reclusa que albergaven. Per al-
tra banda, aquest treball de recerca arxivística, es complemen-
tarà amb la realització i l’enregistrament d’entrevistes orals, 
efectuades tant a algunes persones que estigueren privades de 
llibertat al Campament, com a civils artanencs que conserven 
records dels presoners i  de la  realitat  que els  pertocà patir. 
Com és lògic, per raons purament biològiques, aquesta última 
tasca d’estudi de les fonts orals és urgent, atès que els infor-
mants disponibles són cada cop més majors  en edat i menors 
en número.

Respecte  a  les  actuacions  encaminades  a  l’estudi  ar-
queològic de l’indret, s’ha de parlar, entre d’altres, de l’aixe-
cament de la planimetria de les restes conservades, la pros-
pecció  en superfície  –tant  dins com fora del  perímetre del 
Campament–  i  endegar-hi  campanyes  d’excavació.  En 
aquest  punt,  hem  d’assenyalar  que  l’aplicació  de  la  línia 
d’investigació arqueològica a recintes concentracionaris del 
franquisme és pràcticament nova arreu de l’Estat. 

Les primeres passes en aquest camí les ha protagonitzat, 
tot just d’ençà del 2008, un grup d’investigadors lligats al De-
partament  de Prehistòria  de la  Universidad Complutense de 
Madrid i al CSIC, amb Alfredo González Ruibal i Álvaro Fal-
quina Aparicio al capdavant. Els treballs realitzats per aquest 
equip s’han centrat  en el  destacament  penal  de Bustarviejo 
(Madrid) i en el camp de concentració de Castuera (Badajoz).

Finalment, com a tercera línia de l’associació, s’ha de par-
lar de la voluntat de divulgació dels resultats obtinguts de les 
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tasques d’estudi i preservació. Només s’entén l’èxit d’un pro-
jecte d’aquestes característiques si els coneixements i les con-
clusions que s’assoleixen es fan arribar a l’àmbit acadèmic i a la 
ciutadania. D’una banda, es té la certesa que les investigacions 
seran molt profitoses per a copsar d’una manera més acurada 
una sèrie d’episodis obscurs de la història contemporània ma-
llorquina i, per extensió, també estatal. Per una altra, serviran 
per delimitar elements de reflexió, de diàleg, fins i tot de crítica, 
oberts a tothom, que haurien de conduir a una major participa-
ció  col·lectiva  al  debat  sobre  la  indispensabilitat  de  rebutjar 
qualsevol tipus de violència en el marc de la vida pública.

Fig. 3. Imatge del Campament possiblement el dia de la seva inauguració.

Els mitjans que s’empraran per a la difusió dels resultats 
seran els canals propis de la divulgació científica, és a dir, es 
publicaran mitjançant articles a revistes de l’àmbit de la recer-
ca històrica i arqueològica especialitzades, sense descartar l’e-
dició de les monografies que es considerin pertinents. Paral·le-
lament,  s’acudirà  a  congressos  científics,  tant  d’àmbit  local 
com estatal, per a exposar-hi comunicacions i ponències, i po-
der entrar en contacte amb grups d’estudi que portin a terme 
investigacions semblants a les nostres. 

A nivell més general, es publicitaran totes les activitats 
de  l’Associació  d’Amics  del  Campament  dels  Soldats,  així 
com les fites assolides, al blog de l’entitat. Aquesta informació 
també serà transmesa de manera oportuna per via de les xar-
xes socials a Internet. Alhora, en aquest afany, els membres de 

l’Associació estan oberts a participar en la mesura que sigui 
possible, en xerrades, conferències, taules rodones, etc. orga-
nitzades per entitats culturals locals, casals populars, ateneus i 
centres d’ensenyament reglat.

Ja sobre el terreny del propi Campament, la intenció d’a-
quest  projecte  és  impulsar-hi  una  museïtzació,  tot  dotant-lo 
dels elements interpretatius necessaris per tal que els visitants, 
conscients i casuals –donat que el Campament es troba situat 
en el que avui són diferents rutes excursionistes per l’interior 
del Parc Natural–, sàpiguen què era en el seu moment l’indret 
en el  qual es troben, coneguin les característiques i  utilitats 
que tenien cada una de les estructures i, en definitiva, puguin 
aproximar-se  i  reflexionar  sobre  la  realitat  que  allà  patiren 
centenars d’homes privats de llibertat, forçats a durs treballs i 
exposats a fam i fred, just per mor de la ideologia política que 
professaven o que els era atribuïda, en qualsevol cas desplaent 
per al règim franquista.

Les actuacions al Campament dels Soldats: la recerca ar-
queològica

L’aplicació pràctica dels objectius del projecte que hem 
descrit ha estat sempre condicionada a les possibilitats de la 
pròpia associació en termes de capacitat  de feina i recursos 
econòmics. Aquests darrers, i donada la inexistència d’aporta-
cions econòmiques de cap mena, han estat mínims. Per això 
totes les tasques que ha duit a terme aquest col·lectiu han estat 
desenvolupades per voluntaris. En això, lluny de veure-hi una 
limitació –existent,  sense dubte– a l’associació hi  veiem un 
mitjà i un fi en si mateix. Primer, com a mitjà, és una manera 
de disposar d’una força de treball considerable, donada la res-
posta  dels membres  de l’associació  i  de ciutadans  anònims 
que simpatitzen amb els objectius de la mateixa. Després, com 
a fi, creiem que fer feina amb voluntaris contribueix de mane-
ra destacable a la difusió de la feina realitzada i al coneixe-
ment del propi Campament mitjançant el seu pas pel jaciment 
i la seva implicació en el projecte.

En aquest sentit, han estat voluntaris, amb diferents ni-
vells de implicació i formació,  que han duit a terme les pri-
meres tasques començant per la revisió de diferents tipus de 
documentació a l’arxiu Municipal d’Artà. Han fet les gestions 
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pertinents davant la direcció del Parc Natural de la Península 
de Llevant, entitat que gestiona els terrenys on es situa el jaci-
ment i a qui volem fer extensiu el nostre agraïment per les fa-
cilitats que sempre ens han brindat, per tal d’aconseguir per-
misos, organitzar camps de treball i dignificar l’espai enreti-
rant, primer el bestiar i després el dipòsit d’aigua que l’IBA-
NAT tenia instal·lat dins el propi recinte (Puig; Suau 2010). 

A més, i aquesta és una prioritat, han localitzat tres ex-
presoners del Campament que han pogut donar testimoni di-
recte  dels fets  que hi  van viure.  Han enregistrar  entrevistes 
amb ells, han organitzat conferències per tal de donar a conèi-
xer el seu testimoni i han fet difusió de tot això a través dels 
mitjans de comunicació. En aquest sentit, volem destacar la 
tasca feta en el manteniment i publicitat de l’òrgan oficial de 
difusió de l’associació: el seu blog de Blogspot. Finalment, i 
en el camp de la divulgació, s’han organitzat incomptables vi-
sites guiades a les restes, no sols del Campament, sinó a totes 
les traces del pas dels presoners per la vall de s’Alqueria Ve-
lla, com per exemple, les ruïnes de cases disseminades per la 
contrada com Ca na Paies o Cas Sacristà. A més de les ja cita-
des activitats de recerca i divulgació i pel que fa referència 
al tema específic d’aquestes jornades, passarem a parlar de 
les accions en el camp de l’arqueologia. En primer lloc, vo-
lem destacar el fet de la dificultat que presenta aplicar la me-
todologia arqueològica a unes restes de sis dècades d’anti-
guitat, havent estat aquesta metodologia desenvolupada per 
restes molt més antigues. Aquesta ha estat una constant en 
totes  les  feines  d’arqueologia  realitzades  al  Campament  i, 
tanmateix,  un repte  constant  que  ens ha permès reflexions 
sobre qüestions com el temps que es torben les unitats estra-
tigràfiques a formar-se i el procés que segueixen per arribar 
a nosaltres.

Fins al moment, hem organitzat tres campanyes d’exca-
vació (desembre de 2011, juliol 2012 i la darrera el mes de 
desembre del 2012), una de neteja i dibuix d’estructures (juli-
ol  2011)  i  varies  d’aixecament  planimètric  (gener-febrer 
2011).  Aquesta darrera, la primera que completàrem, com a 
pas imprescindible per tal de disposar d’una planta fiable de 
les restes que inclogués, a falta d’un estudi de paraments mi-
nuciós, les relacions cronològiques relatives més evidents dels 
murs i estructures del Campament. 

 Una vegada comptàrem amb la planimetria de les restes 
conservades vam constatar que el Campament dels Soldats es 
trobava i encara es troba, a dia d’avui, en un estat ruïnós lamen-
table. Cap dels edificis que el formaven conserva la coberta, i 
alguns paraments han caigut fruit de la desídia dels visitants, 
l’acció de la vegetació i l’actuació dels elements meteorològics. 
Totes les construccions són de pedra unida amb argamassa de 
calç o ciment pobre. Les úniques intervencions posteriors a la 
fase inicial de construcció (1942-43) i la quasi immediatament 
posterior habilitació com a quarter de soldats regulars (1948), 
són l’adequació de la casa de l’oficial o caseta dels caçadors 
−l’única fora del recinte− per a usos lúdics (coberta d’uralita i 
divisions internes de blocs moderns de ciment) i la instal·lació 
d’un dipòsit per a la lluita contra els incendis forestals. 

La planta del Campament presenta una forma quadran-
gular  gairebé  perfecte  amb  els  quatre  cantons  orientats  als 
quatre punts cardinals (Fig.  4).  L’única construcció estricta-
ment lligada al campament fora d’aquest recinte quadrangular 
és l’anomenada Caseta dels Caçadors, molt a prop d’on era la 
Casa  de  l’Alferes,  l’antiga  residència  del  comandament  del 
camp, situada a uns escassos 10 metres dels murs d’aquest per 
la banda de Tramuntana. 

Fig. 4.  Planta de les restes del Campament, 2011.

Pel que fa estrictament al recinte del camp, el seu costat 
de mestral és el més obert i consta quasi exclusivament d’un 
recinte rectangular que la documentació antiga ens ha permès 
saber que era el solar de dues fileres de barracons. Si seguim 
en el sentit contrari de les agulles del rellotge, al costat de lle-
beig, s’hi poden observar una sèrie de construccions bastant 
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compartimentades amb l’interior de les parets referides i em-
blanquinades. A continuació, al costat de xaloc s’hi troben les 
restes del que devia ser el barracó més gran per als presos, 
consistents amb una nau sense subdivisions i coberta a dues 
aigües. 

A continuació, a aquest mateix costat de xaloc, més cap 
a llevant, hi ha l’entrada al campament que dóna accés al coll i 
a es Verger i el que van ser les cuines, on s’hi observen les 
restes del que sembla un fumeral. Finalment, al costat de gre-
gal, a l’ala construïda a la part més alta, hi ha un altre gran 
barracó, en aquest cas compartimentat però sense revestiment 
intern als seus murs. Es tractava de la infermeria, l’oficina i 
l’allotjament dels soldats que custodiaven els presos.

Donada l’evident actuació en gairebé tots els àmbits del 
recinte del Campament en un moment posterior a la fase de 
construcció i ús inicial, per a l’excavació de les dues cales que 
hem realitzat fins ara vam triar dos indrets exteriors. La pri-
mera cala just a l’àrea adossada per l’exterior a la cuina i la 
segona al solar que pensem va ocupar la Caseta de l’Oficial 
(entre el Campament i la Caseta dels Caçadors).

Excavació a l’àrea exterior annexa a la cuina del Campa-
ment i a la caseta de l’oficial

Es va plantejar una cala de 3 x 10 metres paral·lela al 
mur de xaloc de la cuina (exterior). En aquest indret es poden 
observar les restes d’una estructura de pedra sense treballar i 
de poca alçada que va quedar completament a l’interior de la 
cala (Fig. 5). 

Els  treballs  van  començar  per  la  neteja  de  vegetació, 
abundant en aquest indret, la retirada de la runa (UE 4) pro-
vinent de l’estructura annexa a la cuina (UE 5), i l’excavació 
del nivell superficial a tota la cala (UE 1). En retirar les pedres 
caigudes (UE 4) de l’estructura annexa es va poder observar 
que la seva construcció no era en sec sinó que les pedres, sense 
treballar, es trobaven lligades amb una terra groga argilosa (UE 
6) molt diferent a la dels voltant, així mateix, també es va poder 
constatar que el material associat a aquest enderroc era contem-
porani mentre tot el material de la primera capa on s’assentaven 
els murs era, segurament, de la primera meitat del segle XX. A 
més, la proporció de troballes dins l’enderroc i les d’aquest ni-

vell anterior als murs era favorable a aquest primer. En conse-
qüència, i malauradament per a la nostra recerca sobre la fase 
dels presoners, vam concloure que tots els murs de l’estructura 
adossada  a  la  cuina  del  Campament  corresponia  a  una  fase 
posterior,  segurament a la dels soldats de lleva destinats allà 
després dels presos. Així, un dels objectius del projecte, que era 
poder ampliar  informació sobre la  gestió  dels residus  durant 
aquesta primera fase, queda pendent de noves actuacions.

Pel que fa a la Caseta de l’Oficial, a la banda de Tra-
muntana, l’excavació encara es troba en curs al moment de 
redactar aquesta comunicació, per tant els resultats definitius 
hauran d’esperar a ser publicats en una altra ocasió. El que po-
dem dir en aquest punt és que hem pogut localitzar les restes 
d’una estructura on les fotos antigues mostren la Casa de l’Al-
feres. La seva localització exacta ha estat ja una novetat ja que 
la Casa dels Caçadors no es correspon a aquesta construcció. 
Tenim l’esperança, i per això hem plantejat la nostra excava-
ció en aquest punt, que l’enderroc de la Casa de l’Alferes es 
trobi intacte i ens pugui donar més informació directa sobre la 
vida al Campament en la seva primera fase d’ús. 

Fig. 5. Àrea excavada a l’exterior de la cuina. 
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