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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 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AL PROJECTE DE RECUPERACIÓ, CONSOLIDACIÓ I MUSEÏTZACIÓ 
DEL MONESTIR BIZANTÍ DE L’ILLA DE CABRERA

Josep Maria Puche

El projecte “Recuperació, consolidació i museïtzació del 
monestir bizantí de l’illa de Cabrera” es va iniciar l’any 1999 
amb l’objectiu principal d’estudiar el monestir paleocristià de 
l’illa de Cabrera (Illes Balears).1..

A més, com a objectiu derivat, també contemplava la do-
cumentació i estudi de totes les restes arqueològiques que s’a-
nessin localitzant. 

El projecte contemplava localitzar i documentar el major 
nombre possible de punts d’interès arqueològic i intervenir en 
aquells que es considerés de major importància per la com-
prensió de l’antic monestir bizantí. Es considerava, a més, la 
valoració  social  del  patrimoni  històric  que  s’anés posant  al 
descobert. S’havia de treballar en un parc natural on una de 
les principals funcions és la de socialitzar el coneixement del 
medi natural. I el medi natural, almenys en el nostre entorn, 
no es pot entendre sense l’activitat antròpica. No en va la his-
tòria natural de l’arxipèlag està conformada per la història de 
l’activitat humana que allà es va desenvolupar.

Al  llarg  d’aquest  quinze  anys  s’han explorat  la  major 
part de les illes majors de l’arxipèlag de Cabrera, localitzant-
se una vintena d’estacions arqueològiques que van des de la 
prehistòria fins a l’època napoleònica. L’illa major, Cabrera, 
sovint ha tingut ocupacions puntuals, però a més també s’han 
documentat dos grans moments amb ocupació humana perma-
nent: en època vàndala i bizantina quan es documenta el mo-
nestir  paleocristià  i  durant l’època napoleònica quan a l’illa 
varen deportar uns 10.000 presoners francesos.  El projecte, a 
més de documentar tots els punts d’interès arqueològic i histò-
ric, ha realitzat diverses excavacions i sondejos, bàsicament en 
tres punts: el Pla de ses Figueres (a l’àrea del port) el Clot del 
Guix i Son Picornells. En el primer s’han documentat una àrea 
de possibles dipòsits de salaons, un espai pel al treball de la por-
pra, una necròpolis vinculada al monestir paleocristià i restes 
diverses de les barraques dels presoners francesos.  Els altres 
dos són possibles ermitoris vinculats al monestir bizantí.

1 ICAC.

Documentació Gràfica preexistent i plantejament pel pro-
jecte

En començar el projecte la documentació gràfica sobre 
la qual es podia treballar era escassa i poc detallada. No podia 
ser de cap altra forma ja que els treballs arqueològics previs 
eren molt puntuals i mai no varen ser sistemàtics. Es compta-
va amb la cartografia general a escala 1:25.000 de l’IGN (Full 
774-1, Isla de Cabrera), clarament insuficient pel detall que es 
necessitava a l’hora de treballar en àrees determinades. 

Pel que fa als jaciments només es disposava de poques 
plantes,  suficientment  simples2 com  per  considerar-les 
croquis.  Només  es  disposava  d’alguns  apunts  del  Clot  del 
Guix   i  d’un  croquis  de  la  zona  de  la  factoria  de  salaons 
(Figura 1).

Amb aquests antecedents es va plantejar, com era obvi, 
començar des de zero. Aprofitar només la cartografia de l’IGN, 
que serviria de base a topografies puntuals més detallades.

Un cop iniciat el projecte es van definir quines serien les 
tasques a realitzar de documentació gràfica:

• Dibuixar/  documentar les estructures que apareguin 
en les excavacions

• Realitzar  la  topografia  detallada  de  les  àrees  a 
treballar

• Situar correctament els diferents jaciments i elements 
identificats

• Desenvolupar  les  infografies  necessàries  per  a  les 
publicacions i per a la divulgació dels treballs

Però  el  que  ha  diferenciat  el  corpus  de  documentació 
gràfica que s’ha creat no han estat els objectius, comuns a tants 
altres projectes, sinó un seguit de variables i de condicionants 
que han fet que l’illa de Cabrera sigui un cas únic.

2 Simple no té perquè voler dir inexacta o mal feta. Un croquis, un dibuix simplificat, si 
està ben fet, com són els casos dels quals parlem, poden funcionar a la perfecció i aportar 
la informació que li demana l’escrit en el qual s’inscriu.
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Figura 1.

Hi ha una àmplia variabilitat de la casuística,  ja que la 
realitat arqueològica a treballar és enormement variable. Així 
s’han  hagut  de  dibuixar  balmes,  documentar  murs  de  pedra 
seca,  estructures  cobertes  per  l’aigua,  pedreres,  edificacions 
ocultes sota  una espessa màquia,  murs d’opus caementicium 
reaprofitats  durant  el  captiveri  francès,  cubetes,  murs  de 
tancament  de  centenars  de  metres  de  llarg,  inhumacions, 
tombes, edificacions d’interès etnològic, cisternes... (Figura 2).

A més  s’ha  hagut  de  situar  tots  els  punts  i  indrets 
d’interès arqueològic. Cosa gens fàcil a causa de l’orografia 

accidentada i de l’espessa cobertura vegetal de totes les illes 
de l’arxipèlag.

Aquest  darrer  aspecte  ens  porta  a  un  dels  grans 
condicionants  de  la  documentació  gràfica  del  projecte 
Cabrera. I són les limitacions logístiques. Cabrera és una illa 
que té unes  connexions limitades i  puntuals amb l’exterior, 
que,  sovint,  es  realitzen  amb  mitjans  de  poca  entitat.  Això 
obliga a planificar bé tota la campanya. 

Figura 2.

Hi ha limitacions en tot el que es pot emportar, amb la 
seguretat  que  tot  allò  que  s’hagi  quedat  fora  de  l’illa  es 
quedarà allà fins al retorn. Sí o sí s’ha de fer la feina amb el 
que s’ha portat. I sí o sí un s’ha d’adaptar a treballar amb el 
que  un  té  quan  sorgeixen  els  inevitables  imprevistos  que 
limiten la potencialitat del material i instrumental portat. No 
s’ha d’oblidar que el viatge  per mar, en embarcacions petites 
i,  a  voltes,  amb  onatges  significatius,  dificulta  el  transport 
d’instrumental  topogràfic,  sempre  delicat  i  molt  sensible 
(Figura 3).

L’aïllament implica que, a voltes, per una feina d’un o dos 
dies,  s’hagi  d’hipotecar  l’ús  d’un instrument per  una o dues 
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setmanes incrementant,  de vegades de forma insostenible,  el 
seu cost.  Això  ha  obligat  a  treballar  optimitzant  recursos  i 
posant  força imaginació.  I  no sempre amb els mitjans que, 
malgrat ser els òptims i estar a l’abast són inviables d’utilitzar-
los a l’illa de Cabrera.

Hi ha un darrer aspecte que incrementa la singularitat de 
la documentació gràfica del projecte Cabrera, i és el lapse de 
temps transcorregut.

Figura 3.

Quinze  anys  són  suficients  com per  a  què  qualsevol 
disciplina  presenti  una  evolució  metodològica  i,  fins  i  tot, 
instrumental.  El  cas  de  la  documentació  gràfica  en 
arqueologia no és una excepció, però a més ha coincidit que 
aquest ha estat el període de temps on més canvis, fins i tot 
conceptuals, s’han vist en aquest àmbit. A finals dels anys 90 
del segle passat encara hi havia una visió decimonònica del 
dibuix. Aquest es feia a mà i el seu objectiu primordial era el 
de  representar,  amb  la  màxima  fidelitat  absoluta,  el  major 
nombre  possible  de  detalls.  Es  considerava  un  bon  dibuix 
aquell que unia les bondats de la fotografia (la captació el més 
objectiva  possible  dels  elements  que  configuren  la  realitat) 
amb una precisió mètrica quasi obsessiva.

En  l’apartat  instrumental  s’havien  iniciat  les 
delineacions  informàtiques  i  ja  apareixien  publicades  les 
primeres planimetries fetes amb AutoCad o, majoritàriament, 
amb programes tipus Freehand, Illustrator o Corel Draw. La 
topografia  de camp servia  de suport i  es generalitzava amb 
l’ús de les estacions totals.

El panorama actual es substancialment diferent. A nivell 
d’instrumental s’ha generalitzat l’ús del GPS i s’ha consolidat 
la  fotogrametria.  El  dibuix  supera  les  limitacions 
bidimensionals i es comença a pensar en 3D. Les infografies, 
tant estàtiques com animades, es situen a l’abast de qualsevol 
professional.

I  a  nivell  conceptual  s’han  consolidat  dues  línies  de 
pensament: una, que segueix la tradicional de la representació 
hiperrealista  que  a  partir  de  l’arribada  de  les  tècniques  de 
documentació d’enginyeria inversa ha arribar a postular, fins i 
tot,  la  mort  del  dibuix,  i  una  altra  que  destaca  els  valors 
interpretatius i narratius de la documentació gràfica sobre els 
purament descriptius.

Aquesta evolució es reflecteix, com no podia ser de cap 
altra  manera,  en  tot  el  corpus  documental  generat  en  el 
projecte Cabrera. 

Conscient d’això, i per tal d’evitar mostrar una dispersió 
en la forma de presentar la documentació gràfica es va decidir 
en  un  moment  determinat  establir  uns  criteris  estilístics  i 
conceptuals amb la intenció d’uniformitzar-la,  en  la  mesura 
del possible. Es podria dir, en certa forma, que es va crear un 
estil “Cabrera”, una forma homogènia de concebre i mostrar 
els dibuixos i les infografies. 

No és va crear un estil unívoc i propi, simplement es va 
intentar, i s’intenta,  que tota la documentació gràfica que es 
generi  presenti  un mínim de trets  comuns i  una coherència 
interna innegable.

 
Els resultats
La  documentació  gràfica  generada  permet  fer 

agrupacions  en  funció  a  la  seva  finalitat  i  escala.  Dins  el 
primer grup tindríem els mapes generals i temàtics.

A partir  de la planimetria  de l’IGN a escala 1/25.000, 
complementada  amb  ortofotogrames  i  fotografies  aèries 
diverses s’han generat, bàsicament, els mapes de distribució i 
de situació de jaciments i altres àrees d’interès, com els punts 
amb presència d’aigua dolça o les zones susceptibles de ser 
explotades agrícolament (Figura 4). Aquest mapes servien tant 
per indicar el posicionament dels diferents jaciments segons 
els períodes històrics com per posicionar i relacionar aquells 
on s’han realitzat excavacions o sondejos.
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Figura 4.

Per tal d’explicar millor l’orografia de l’illa,  i  de com 
aquesta  condiciona  l’ocupació  humana,  l’any  2005  es  fan 
diverses imatges sintètiques tridimensionals. Es volia mostrar, 
a vol d’ocell, el seu relleu i indicar la situació de les diverses 
estacions  arqueològiques  (Figura  5).  Fins  i  tot,  a  nivell 
experimental, es va arribar a fer un vol simulat.

Figura 5.

A una escala més gran podem situar les topografies de 
les àrees més properes als jaciments estudiats. L’objectiu era 
el de contextualitzar-los en el seu entorn físic més immediat.

Es van realitzar amb l’ajut tant d’estacions totals com de 
GPS  topogràfics  i  van  ser  tractats  com  solen  ser-ho  les 
topografies  tradicionals.  S’han  pogut  realitzar  plantes  amb 

corbes de nivell,  amb corbes equidistants 1  metre  o  menys 
amb les seccions corresponents. S’han representat a escales al 
voltant  de  1/1.000,  encara  que  s’han  fet  algunes  de  més 
precises, a escala 1/500 i d’altres, que cobrien més extensió, a 
escala 1/2.000 (Figures 6 i 7).

Figura 6.

Figura 7.
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Figura 8.

Aquí  també  es  van  realitzar  diverses  infografies 
tridimensionals  que  han  servit  per  explicar  i  il·lustrar 
temàtiques concretes (Figura 8).

El  següent  grup  d’il·lustracions  el  configurarien  les 
planimetries pròpies dels jaciments i de les seves excavacions. 
Estem parlant de plantes a escales que oscil·len entre el 1/100 
i  l’1/20.  Són  documents  que  pretenen  mostrar  i,  sobretot, 
explicar els resultats dels treballs arqueològics desenvolupats. 
Es situen els jaciments dins el context geogràfic, es mostren 
les  seves  plantes  (Figura  9),  seccions  (Figura  10)  i,  en  els 
casos  necessaris,  alçats.  S’han  generat  plantes  i  seccions 
diacròniques per tal d’explicar la seva evolució històrica. 

En  casos  concrets,  i  amb  finalitats  didàctiques,  s’ha 
recorregut  a  imatges  obliqües  (Figures  11  i  12).  Dins 
d’aquesta  línia,  en  les  darreres  campanyes,  s’han  assajat 
sistemes  de  fotogrametria  digital  que  serveixen  tant  per 
documentar  com  per  mostrar,  ja  que  permeten,  a  més  de 
desenvolupar  alçats  i  plantes,  la  generació  d’animacions 
fotorealístiques.

Un  altre  grup  el  formarien  les  diverses  làmines 
compostes  generades  i,  bàsicament,  pensades  en  diverses 
publicacions. En elles es pretenia donar imatges complexes i 
transversals  on  es  conjuguessin  diferents  elements,  des  de 
planimetries fins a dibuixos o imatges de materials (Figura 13 
i  14).  Es  volia  uniformitzar  gràficament  diverses 
informacions,  donant  una  visió  global  del  problema  que 
planteja la publicació on va destinada.

Figura 9.
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Figura 10. Autors: Delineació: Mateu Riera; Digitalització: ICAC.

Figura 11.

Figura 12. Autor: Miquel Trias.

Figura 13. Autors: Delineació: Francesc Martorell, Julio Roman i Mateu Rie-
ra; Digitalització: ICAC.
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Figura 14.

Per  acabar  aquest  recorregut  volem  fer  esment  a  un 
darrer   tipus  de dibuix,  el  dibuix  fet  des  de la  perspectiva 
tradicional, el dibuix fet a “mà” (Figura 15).

Figura 15. Autors: Miquel Trias i Zoltan Larcher.
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No  es  poden  negar  els  avantatges  del  dibuix  actual, 
altament  tecnologitzat,  sobre  el  dibuix  tradicional  a  mà; 
velocitat, precisió, capacitat de gestió, interconnectabilitat, etc. 
Però això no significa que aquest sigui, necessàriament, millor.

La qualitat del dibuix depèn, quasi exclusivament, de la 
qualitat del seu autor i no pas de les seves eines.

Al projecte Cabrera tenim un clar exemple: els dibuixos 
d’en Miquel Trias,  sens dubte un dels millors professionals 
que ha donat el nostre país. Per pures raons generacionals els 
seus  dibuixos  són,  conceptualment,  encara que hagin pogut 
patir  un postprocés  infogràfic,  dibuixos  fets  a  mà,  dibuixos 
fets amb un estil, una òptica i una estètica tradicional. La seva 
claredat  expressiva,  el  seu llenguatge concís i,  fins  i  tot,  la 
seva estètica, fan que siguin models a seguir.

En el projecte Cabrera s’ha pogut disposar d’un ampli i 
molt  bon  arsenal  d’eines  tecnològiques  per  fer  la 
documentació gràfica. Però no volia acabar aquest escrit sense 
manifestar  la  meva  sincera  admiració  pel  que  es  pot 
aconseguir només amb una bona mà de dibuixant i un millor 
ull d’arqueòleg.

Autories

No hi ha dibuix sense autor, que n’és el seu responsable.
Inicialment  la  principal  responsabilitat  va  ser 

encomanada a l’autor d’aquest article. A partir de l’any 2005 
aquesta  va  recaure  a  mans  de  la  Unitat  de  Documentació 
Gràfica  de  l’Institut  Català  d'Arqueologia  Clàssica que  va 
comptar amb la participació activa de diferents professionals, 
sense els quals no s’hauria assolit el nivell de qualitat de la 
qual pot presumir el projecte Cabrera: Alicia Alesan, Victòria 
Cantarellas, Jordi Hernàndez, Maria Isabel Mancilla, Antònia 
Martínez,  Catalina  Mas,  Damià  Ramis,  María  José  Rivas, 
Mateu  Riera,  Maria  Magdalena  Riera,  Julio  Román,  Laura 
Suau,  Bartomeu  Vallori,  i,  evidentment,  Miquel  Trías,  que 
mereix ser mencionat a part.
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