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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.



PRIMERES ACTUACIONS AL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL PUIG FIGUER (ARTÀ)

Magdalena Sastre
David Javaloyas

Emmanuelle Gloaguen

1. Introducció i filosofia de treball

En el present article es presenta la primera intervenció 
arqueològica al jaciment del Puig Figuer, realitzada entre se-
tembre i desembre de 2010. La direcció de l’actuació va córrer 
a càrrec de David Javaloyas i Magdalena Sastre, arqueòlegs; i 
Emmanuelle Gloaguen,  restauradora.  Les tasques diàries les 
realitzà una brigada de cinc persones de la Fundació S’Estel 
de Llevant. 

L’objectiu bàsic i principal d’aquesta intervenció va ser 
fomentar la visita, el coneixement, la comprensió i el gaudi 
d’aquest element arqueològic. Per assolir aquest punt les actu-
acions arqueològiques s’han centrat en la neteja i l’adequació i 
museïtzació del jaciment per facilitar el trànsit i la intelligibili-
tat de les estructures per part del públic en general. De forma 
paral·lela,  s’ha  desenvolupat  una  actuació  de consolidació  i 
restauració  de  part  dels  murs  amb  l’objectiu  de  garantir  la 
seva correcta conservació i preservar-lo de possibles afectaci-
ons a causa de la rebuda sostinguda de visites. 

La nostra actuació s’ha articular entorn a dos conceptes 
bàsics. Primer, el patrimoni arqueològic és fràgil e insubstituï-
ble, per això és necessari establir les mesures necessàries per 
assegurar-ne  la seva conservació i cerciorar-nos que les gene-
racions  properes  podran  gaudir-ne  també. Segon,  un  dels 
grans perills de la conversió del patrimoni arqueològic en re-
curs turístic i cultural és la banalització a la qual poden ser 
sotmesos els bens arqueològics en aquest procés. I és que si 
aquesta conversió no es realitza d’una forma correcta es poden 
perdre tots les avantatges que es cerquen amb el desenvolupa-
ment d’aquests projectes. 

Tenint en compte aquests aspectes, el present projecte es 
va articular en relació a dos objectius subsidiaris implementats 
amb la finalitat d’evitar aquestes problemàtiques. 

En primer  lloc, el  projecte  volia  assolir  tota  una sèrie 
d’objectius científics. És a dir, es tractava d’avançar en el co-

neixement de les comunitats de l’Edat del Ferro a Mallorca i 
en concret en el que respecta a l’àmbit dels patrons d’assenta-
ment.  El desenvolupament d’aquesta  vessant científica tenia 
com a finalitat essencial la creació de discursos sòlids i atrac-
tius que permetin fer atraient i comprensible el jaciment a la 
població en general. En aquest sentit cal remarcar la importàn-
cia de la recerca bàsica si volem convertir els nombrosos ves-
tigis arqueològics de Mallorca en patrimoni arqueològic (Ja-
valoyas 2010, 2011; Javaloyas et al. 2012) hem de conèixer en 
profunditat aquests jaciments i tractar de generar interpretaci-
ons arqueològiques acurades que puguin satisfer la curiositat 
del públic potencial, tant població local com turistes.

La segona vessant,  complementària  d’aquesta primera, 
s’ha centrat en la introducció i el desenvolupament de noves 
tècniques i metodologies arqueològiques, amb la intenció de 
donar resposta a les noves preguntes que es fa l’arqueologia 
prehistòrica mallorquina. Aquests es centren en: 

Primer, l’interès per definir, a través del dibuix arqueolò-
gic, i situar d’una manera acurada, mitjançant l’ús d’una esta-
ció total i la posterior georeferenciació de les dades, tots els 
elements que conformen aquest jaciment. Pensem que és una 
molt bona manera d’avançar en el coneixement del món tala-
iòtic tenint en compte que la localització dels jaciments d’a-
questa època està molt avançada.

Segon, la preocupació per les seqüències estratigràfiques 
acurades, mitjançant la introducció del Mètode Harris. 

Tercer, cal destacar la preocupació per la distribució micro-
espacial dels artefactes, concretada en la localització tridimensio-
nal dels materials arqueològics mitjançant l’ús d’una estació total. 
En aquest sentit es fa necessari fer una precisió. L’objectiu d’a-
quest projecte no és l’excavació del jaciment sinó només la seva 
adequació, consolidació i restauració, i museïtzació. Però, aques-
tes activitats suposaran el moviment de diferents blocs de pedra 
pertanyents als murs de les diferents estructures així com la rea-
lització de petites cales per tal de definir certs aspectes de les es-
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tructures i recollir mostres per a analítiques.  
En resum, el present projecte s’ha articulat entorn a tres 

punts principals, complementaris i indispensables per aconse-
guir un òptim resultat: la neteja i consolidació-restauració del 
jaciment així com l’adequació del jaciment del Puig Figuer 
per a la visita pública; l’estudi científic del jaciment i dels ma-
terials arqueològics documentats que permeti l’augment de la 
informació històrica de la prehistòria mallorquina i dels assen-
taments amuradats talaiòtics i post-talaiòtics; i, finalment,  la 
implementació d’una sèrie d’estratègies tècniques i metodolò-
giques que facilitin l’assoliment dels dos primers. 

2. Localització

El jaciment arqueològic de Puig Figuer (núm. de catàleg 
05/002) es localitza al Parc Natural de la Península de Llevant 
de Artà.  Dit puig està situat al sud de les cases de S’Alqueria 
Vella de Baix (polígon 009; parcel·la 00056). 

El jaciment s’ubica a la zona alta del Puig Figuer format 
per dos turonets separats per un coll, amb un alt control visual 
del territori. La zona a intervenir és la localitzada al turó A, on 
s’ha documentat un jaciment talaiòtic classificat com a “com-
plex amuradat” per Aramburu (1998). Format com a mínim 
per una estructura circular amb diverses estructures quadran-
gulars adossades. A més, també s’ha documentat una línia de 
murada, que probablement tancava tot el recinte descrit abans, 
i restes d’estructures que podien estar relacionades amb la ca-
nalització i emmagatzematge de l’aigua, situades al coll. 

3. Tasques realitzades

Com ja hem comentat, el projecte s’ha estructurat entorn 
a tres grans línies d’activitats: la primera inclou tots aquells 
que fan referència a la consolidació-restauració i l’adequació 
del jaciment per la seva visita amb l’objectiu d’afavorir la di-
vulgació i revaloració social del conjunt. La segona era de cai-
re metodològic i cercava la introducció i el desenvolupament 
de  noves  tècniques  i  metodologies arqueològiques,  amb  la 
intenció de donar resposta als nous reptes als quals ha de fer 
front l’arqueologia prehistòrica mallorquina. 

Finalment, la tercera línia de tasques fan referència a la 

vessant científica, i cercava l’augment del coneixement de la 
prehistòria  mallorquina  i  en  concret  avançar  en el  coneixe-
ment d’aquests tipus d’estructures,  les quals són unes grans 
desconegudes en la literatura científica. Però malauradament, 
a causa del fet que les tasques científiques van sempre supedi-
tades a una fase anterior de neteja i espedregament, les tasques 
científiques són les que més han patit el retall de temps de la 
intervenció.

Figura 1. Plànol de situació del Puig Figuer i dels jaciments arqueològics do-
cumentats als voltants.

3.1. Adequació del jaciment per a la visita
3.1.1. Neteja i desbrossament de les restes arquitectòni-

ques documentades

Un dels problemes principals del jaciment era que estava 
cobert  per vegetació,  formada no només per  herbàcies sinó 
també per arbustos i arbres. Per tal de poder efectuar les actu-
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acions arqueològiques, permetre la visita del jaciment i espe-
cialment per tal d’aturar la degradació del jaciment es feia ne-
cessària una neteja. Abans de les actuacions es comptà amb el 
suport dels tècnics del Parc de Llevant per tal d’evitar la des-
trucció d’espècies en perill i també com es va evitar la tala in-
discriminada.

3.1.2 Espedregament

La majoria  d’estructures arquitectòniques  del  jaciment 
del Puig Figuer estaven cobertes per un potent nivell d’esbo-
cament a causa de la gran erosió fruit del fort pendent. La fi-
nalitat de les tasques d’espedregament van consistir en llevar 
les pedres que conformen aquest nivell per tal de deixar a la 
vista les estructures constructives existents i preparar la zona 
per a activitats d’excavació i de consolidació. 

3.1.3. Definir  i  adequar els  accessos de visita al jaci-

ment i delimitar l’àrea de respecte del jaciment

L’equip d’arqueòlegs establí el plantejament dels itinera-
ris d’accés i visita tenint en compte dos paràmetres bàsics: que 
aquests estiguin plenament integrats amb l’entorn, reduint al 
màxim l’afectació del jaciment i del medi ambient; i que per-
metin el gaudi i la interpretació del jaciment per part del pú-
blic  visitant.  Aquesta  acció  va  suposar  diverses  tasques  de 
desbrossament de vegetació i retirada de pedres que no afecta 
la integritat del jaciment. La brigada de treballadors de S’Estel 
Nou fou la responsable de realitzar aquestes tasques, que van 
estar  supervisades  en  tot  moment  per  l’equip  responsable. 
Aquests varen consensuar en tot moment les noves propostes 
amb l’equip tècnic del Parc Natural Península del Llevant.

3.1.4. Consolidació i restauració

Mitjançant el diàleg  entre arqueòlegs i la tècnica restau-
radora, es van decidir els objectius que definirien l’actuació. 
Es va prioritzar en tot moment, donat el mal estat en el qual es 
trobava, la salvaguarda de les restes materials i es va enfocar 
l’actuació a la comprensió per part del públic en general d’u-
nes estructures fins en aquest moment poc visibles, enriquint 
així el patrimoni arqueològic del Parc Natural de la Península 
de Llevant. Pel que fa a la consolidació i restauració de les es-
tructures, es van dur a terme dues actuacions bàsiques:

A) Examen organolèptic dels llenços murals documen-
tats en el jaciment arqueològic del Puig Figuer per tal d’iden-
tificar les patologies i deficiències documentades en els murs 
estructurals existents i que resultaven susceptibles de ser inter-
vinguts durant l’actuació. 

B) Intervencions  realitzades  a  les  estructures  murals. 
Durant aquesta actuació es va realitzar una neteja, identifica-
ció  i  reposició  dels  elements  arquitectònics  desplaçats,  la 
consolidació de les filades que conformaven les estructures 
murals i finalment la identificació dels elements afegits mit-
jançant  l’aplicació  en cadascun d’ells d’una petita  tessel·la 
vítria de color neutre. 

Les reduccions de temps i personal del projecte van li-
mitar la consecució dels objectius inicials.  En qualsevol cas 
els treballs realitzats van permetre consolidar, estabilitzar i po-
sar en valor una de les àrees més significatives del jaciment, 
dotant-la d’estabilitat i monumentalitat.

3.1.5. Disseny i col·locació dels elements de senyalitza-

ció i panells explicatius del jaciment

Respecte a la senyalització s’ha de dir que a hores d’ara 
encara no s’ha instal·lat. Les causes van ser variades, hi hagué 
certa confusió en relació als tempos de les actuacions, així es 
demanà a l’equip tècnic tenir els texts dels cartells abans d’a-
cabar  la  intervenció,  punt  que  era  impossible  ja  que  era  la 
intervenció la que havia de donar la informació necessària per 
tal d’elaborar uns cartells adients per facilitar la interpretació i 
el gaudi del jaciment per part dels visitants. 

Finalment, des de l’equip tècnic es sol·licità l’elaboració 
d’una reconstrucció ideal del jaciment per part d’un dibuixant 
però aquest va incorporar-se al projecte molt tard, però a hores 
d’ara dita reconstrucció ja està  elaborada. L’estat  actual  del 
tema és que de moment dits panells no tenen una data de col-
locació establerta,  degut  a problemes interns que han sorgit 
entre el mateix parc i l’empresa encarregada de la impressió i 
maquetació dels panells. 

En connivència amb l’equip tècnic del Parc Natural Pe-
nínsula del Llevant s’ha proposat la col·locació de tres panells 
explicatius
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1. Situat just abans de la murada de tancament del jaci-
ment. En aquest panell s’explicaran els elements bàsics del ja-
ciment:  cronologia,  tipologia/funcionalitat  i  dibuix ideal  del 
jaciment realitzat per Vicenç Sastre. Finalment es sintetitzaran 
les normes bàsiques de comportament al jaciment: no caminar 
per damunt les estructures, seguir l’itinerari marcat.

2. Situat just davant del portell de l’àmbit 1. En aquest 
panell s’explicarà una mica més en profunditat les teories so-
bre el control del territori durant el talaiòtic (pressió demogrà-
fica sobre el medi, establiment de xarxes visuals...).

3. Situat just davant el talaiot circular del cim. En aquest 
panell  s’explicarà més en profunditat  el jaciment:  tipologia, 
funcionalitat, tècniques constructives i tot allò que hagi resul-
tat de la fase d’estudi, restauració i adequació.

3.1.6. Divulgació i revaloració social del conjunt i de la  

intervenció

Tenint en compte que un dels objectius principals d’a-
quest  projecte  era  augmentar  l’oferta  educativa  adreçada a 
grups escolars s’ha elaborat una guia didàctica del jaciment, 
element molt útil per tal de completar la visita dels grups es-
colars als elements patrimonials. Tota la guia didàctica es va 
elaborar en un nivell adequat per a escolars (10-15 anys) i ve 
acompanyada d’exercici i  activitats  mitjançant els  quals es 
pot adquirir un major coneixement sobre els tres punts bàsics 
assenyalats abans.  A més de la divulgació  a  nivell escolar, 
l’equip redactor va tenir l’oportunitat de realitzar una visita 
guiada pel jaciment de Puig Figuer, que es va poder fer grà-
cies a les activitats que mensualment realitza el parc. Es va 
realitzar durant el mes de març del 2011 i va tenir una gran 
acollida per part dels veïns d’Artà, ja que les places es van 
esgotar en una setmana. Per aquesta activitat es va donar un 
fulletó on hi havia tota la informació que apareix en els pa-
nells explicatius acompanyada per una explicació de les tas-
ques realitzades i de les primeres conclusions a les quals ha 
arribat l’equip.

3.2. Noves tècniques i metodologies arqueològiques
La implementació de les noves tècniques ha consistit en 

el dibuix de les estructures del jaciment emprant la fotograme-
tria i mitjançant l’ús d’una estació total. Per tal d’obtenir una 

informació útil i àgil d’emprar, tota la informació planimètrica 
s’ha vectoritzat a un fitxer de CAD. D’aquesta manera la in-
formació aconseguida podrà servir tant per futures intervenci-
ons com per facilitar la interpretació del jaciment per part del 
públic visitant. A més a més l’ús d’aquestes noves tecnologies 
es deu també a la irregularitat que presentava el terreny i a la 
complicació i inversió de temps que suposava la realització de 
la planimetria del poblat amb el mètode tradicional  de la tri-
angulació. Així doncs, aquesta tècnica ens va permetre l’estal-
vi de treball de camp, en el sentit de la realització de la plani-
metria (cosa que va incrementar el treball de despatx), i ens va 
permetre invertir-lo en la realització de les altres actuacions.

Figura 2. Talaiot circular abans i després de les tasques d’adequació.

Per altra banda, pel que fa a l’aspecte metodològic, l’ob-
jectiu d’aquest projecte no era l’excavació del jaciment sinó la 
seva adequació, consolidació, restauració i museïtzació. Però 
aquestes activitats van suposar el moviment de diferents blocs 
de pedra pertanyents als murs de les diferents estructures. Per 
aquest motiu, durant tot el procés d’intervenció, es va realitzar 
la identificació i documentació de les unitats estratigràfiques 
afectades seguint els mètode proposat per Harris, i  la recolli-
da de tot el material arqueològic de les UEs excavades o par-
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cialment afectades i la seva  distribució microespacial, concre-
tada amb la localització tridimensional dels materials arqueo-
lògics mitjançant l’ús d’una estació total.  Per últim, s’ha de 
emfasitzar l’inici de tota una bateria d’analítiques i estudis di-
versos, com, estudis paleoantropològics, arqueofaunístics, tec-
nològics, palinològics, carpològics, antracològics, sedimenta-
ris, de datació absoluta... que permetran ampliar de forma os-
tensible el coneixement d’aquestes comunitats, així com del 
medi en el qual habitaren. 

Figura 3. Planimetria del jaciment arqueològic.

3.3. Resultats científics preliminars
La realització de totes aquestes tasques ens ha permés 

tenir una visió molt més ampla del jaciment arqueològic del 
Puig Figuer.  Com hem assenyalat anteriorment, a causa que 
anaven supeditades a una fase anterior de neteja i espedrega-
ment, les tasques científiques són les que més han patit el re-
tall de temps de la intervenció. Aquest fet juntament amb els 
reduïts objectius d’aquest tipus plantejats al projecte d’inter-
venció,  ha fet que aquest  sigui,  sense dubte,  el punt menys 
desenvolupat de la intervenció i es suggereix la possibilitat de 
continuar les tasques científiques centrant-les en l’excavació 
arqueològica de l’interior del talaiot i de l’àmbit 1.

El principal avanç en aquest apartat ha estat poder defi-
nir l’estructuració interna del jaciment. Aquest està format per 
un talaiot circular (UE 4) situat al cim del puig al qual s’ados-
sen diferents estructures quadrangulars (àmbit 2, 3, 4 i 5), i al-
gunes de circulars (àmbit 1), que es disposen formant terrasses 
artificials per tal de reduir el fort pendent. Tot el conjunt esta-
va protegit per una murada formada per grans blocs disposats 
en vertical que rodejava tot el jaciment excepte en el seu ves-
sant N, on existeix un penya-segat. En relació en aquest punt i 
en funció dels escassos materials arqueològics documentats en 
superfície  podríem dir  que va estar  en funcionament durant 
l’època talaiòtica (c.  850-550 aC) i especialment en la post-
talaiòtica (550-123 aC), en base a la gran proporció de materi-
als  ceràmics  posttalaiòtics,  caracteritzats  per  presentar  des-
greixant de tipus vegetal i en relació al molí amb nervi central 
documentat a l’exterior del talaiot circular. A més, també po-
dria haver funcionat durant els primers segles de l’ocupació 
romana de l’illa (del s. I aC fins al s. I dC) en funció de les es-
cassos restes de ceràmica campaniana i de vidre molt proba-
blement romà.

La principal estructura d’aquest jaciment, i l’única que 
es pot veure amb claredat, és el talaiot circular (UE 4) situat al 
cim. Aquesta estructura fou construïda amb una tècnica ciclò-
pia de pedra en sec de doble parament que li dóna una gran 
solidesa i que estigué molt estesa a la prehistòria mallorquina. 
Les seves dimensions són de 8 m de diàmetre i fins a 1,5 m 
d’alçada, si bé en el seu moment d’ús pogué arribar als 3-4 m. 
En aquest exemplar destaca la possible existència d’una ram-
pa helicoïdal d’accés al primer pis (UE 9, 10). La cambra inte-
rior mesura aproximadament 55 m² de superfície. En el seu 
interior es conserva la primera llosa de la típica columna cen-
tral de tipus mediterrani (UE 11), formada per diferents blocs 
de pedres més estrets en la base que en el capitell, sobre la 
qual es devia recolzar un primer pis. A més, a l’interior del ta-
laiot, s’han documentat dos petits murets.  Un  situat a la part 
N del l’interior del talaiot i adossat a la UE 11; i l’altre (UE 
13) situat  al vessant N-E/E de l’interior.  Ambdós a primera 
vista presenten una sola filada de pedres però pareix ser respo-
nen a una funcionalitat de separació d’espais, encara que per a 
la seva confirmació caldria excavar la totalitat de l’interior del 
talaiot. L’accés a l’interior es feia per una única porta, de la 
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qual es conserva la llosa d’entrada (UE14) ,  orientada 185º 
sud, direcció en la que es troba el poblat des Coll d’en Petro. 

Respecte a la funcionalitat del jaciment, a causa de les 
quasi nul·les activitats d’excavació arqueològica, poca cosa es 
pot avançar. Un dels aspectes sobre els quals podem reflexio-
nar breument és en base a la qüestió territorial, no tant per les 
dades noves que tenim sinó en base als diferents treballs que 
sobre el tema s’han publicat. Els investigadors estan d’acord 
que un dels principals trets definitoris de les societats talaiòti-
ques sembla que fou una població relativament densa del terri-
tori fins al punt en què el territori esdevingué un recurs escàs 
que fou necessari controlar.  D’aquesta manera el territori es 
concebí com un espai tancat, fortament controlat i regulat (cf. 

Aramburu 1994, 1995, 1998; Aramburu et alii 1994; Arambu-
ru i López Quesada 1996; Coll 1993; Coll et alii 1984; Coll et  

alii 1988;  Lewthwaite  1983,  1985;  López Pons 1982;  Pons 
Homar 1992, 1995; Rodríguez Alcalde 1995; Salvà 1992).

La manera concreta en què es va articular aquest control 
fou mitjançant l’ús de diferents elements arquitectònics de ca-
ràcter monumental que s’empraren com a marcadors territori-
als. Aquestes estructures es situen normalment a zones d’ampli 
domini visual i conformen una complexa xarxa que es distribu-
eix al llarg de l’espai i que permeten una comunicació visual de 
tot el territori de la comunitat i que, de ben segur, facilitaven el 
control de la mobilitat i de l’accés als recursos crítics (aigua, 
camps de conreu, pastures, la mar...). 

Sense cap dubte, aquest jaciment es podria emmarcar en 
aquest tipus de sistemes. En concret, aquest jaciment formaria 
un conjunt homogeni, tal vegada relacionat amb una única co-
munitat prehistòrica (de la qual no podem aventurar res més) 
que ocuparia les dues valls que conformen les finques de s’Al-
queria Vella, al nord, i Son Regalet i Son Morei al sud, i on 
trobem el torrent dit de s’Alqueria Vella. 

En aquesta àrea, el poblat talaiòtic denominat des Coll de 
Son Petro seria l’assentament central al voltant del qual s’es-
tructuren altres estructures i espais: dues plataformes esglaona-
des (en es Castellot i el Puig Genet), una estructura de planta 
absidal (al Coll de sa Barrereta), un túmul (al Puig des Cos-
colls),  les estructures indeterminades (a  la vall  de s’Alqueria 
Vella) i el complex amuradat situat l Puig Figuer (s’ha de re-
marcar que el que presentem aquí és una hipòtesi de partida que 

s’haurà de confirmar i matisar amb futures intervencions i estu-
dis. Entre aquestes, una de les actuacions més importants seria 
demostrar que tots els jaciments indicats foren coetanis en base 
a datacions radiocarbòniques i no simplement en base a classifi-
cacions tipològiques.

Respecte a la funció del nostre jaciment. La seva situació, 
al cim del Puig Figuer, dominant visualment les dues valls pro-
peres i controlant un ampli territori fins a la mar, ens podria 
confirmar la importància d’aquest jaciment en el control visual 
del territori. En aquest sentit, podríem aventurar la idea que el 
talaiot  de planta  circular amb una possible  rampa helicoïdal, 
que permetria pujar fins a un primer pis i/o al sostre, seria una 
magnífica talaia des de la qual exercir aquestes funcions de con-
trol. De totes maneres, no es poden descartar altres funcionali-
tats. En aquest sentit, volem destacar la troballa d’un molí amb 
nervi central a l’entrada del talaiot circular, que ens marcaria l’e-
xistència d’un processament de gra al mateix jaciment, el que ens 
remetria a un poblament més o menys continuat del jaciment. 

BIBLIOGRAFIA

ARAMBURU, J. 1994:” Hacia un modelo espacial de la 
Cultura Talayótica en Mallorca”. Saguntum, 27, 125-136.

ARAMBURU, J. 1995 “ Talayots de Mallorca”. Revista 
de Arqueología, 173,  18-27.

ARAMBURU, J. 1998: El patrón de asentamiento de la 
cultura talayótica de Mallorca. Palma de Mallorca: Ed. El Tall.

ARAMBURU, J. 2008:  Inventario.  www.arqueobalear.es. 
Darrer accés 15/12/2012.

ARAMBURU,  J.;  GARRIDO,  C.;  SASTRE,  V.  1994: 
Guía arqueològica de Mallorca. Palma.

ARAMBURU,  J.  LÓPEZ-QUESADA,  Mª  1996:  “Los 
talaiots cuadrados de Mallorca.” Quaderns de prehistòria i ar-

queologia de Castelló, 17,  183-196.
COLL, J. 1993: “Aproximació a l’organització territorial 

de la Vall de Sóller (Mallorca) durant la Protohistoria”. Home-

natge al Professor M.Tarradell, Barcelona, 329-344.
COLL, J.; GUAL, J.M.; GUERRERO, V.M.; PONS,G.; 

SEVILLA, G. 1988:” Per una revisió de la fitxa per l’estudi de 
l’organització espacial de la Prehistòria i Antiguitat de les Illes 
Balears.” Meloussa, 1, 187-198.

338



COLL,  J./  MAZAIRA CABANA-VERDES,L./  RIU-
TORT MIR,S. 1984: “Evolución del hábitat durante la Prehis-
toria y la Antigüedad en el término municipal de Alcudia (Ma-
llorca)”, Arqueología Espacial. Coloquio sobre distribución y  

relaciones entre los asentamientos, Teruel,111-129.
JAVALOYAS, D. 2010: “Hacia una historia praxiológica 

de la arqueología prehistórica española.  La arqueología ma-
llorquina como caso de estudio”. Complutum, 21(1): 27-41. 

JAVALOYAS, D. 2011: “Para el pueblo pero sin el pue-
blo. La arqueología mallorquina del s. XXI”. En Almansa, J. 
(Ed.) El futuro de la arqueología en España. Madrid: JAS Ar-
queología, 125-130. 

JAVALOYAS, D.; SASTRE, M.; OLIVER, LL.; GLOA-
GUEN, E. 2012: “Arqueologia i públic a Mallorca, una trista 
història. Reflexions a partir d’una intervenció a Son Corró”. En 
Riera, M. (Coord.)  IV jornades d’arqueologia de les Balears 

(Eivissa, 1 i 2 d’octubre, 2010). Palma: Vessants, pp. 241-248.
LEITHWAITE, J. 1983: “La Culture des Castelli de la 

Corse: dernier témoin d’un gener de vie ouest-méditerranéen 
d’autrefois?” Archeologia Corsa, nº 6-7, 19-33.

LEWTHWAITE, J. 1985: “Social factora and econòmic 
change in Balearic Prehistory, 3000-1000 BC”. En Barker, G. 
y Gamble, C. Beyond the domestication in prehistòric Europe. 
Londres.

LÓPEZ PONS, A. 1982: “Factors de localització espaci-
al  dels  nuclis  de  poblament  de  la  Cultura  talaiòtica”.  En 
AA.VV.  Estudis  de  prehistòria,  d’Història  de  Mayûrqa  i  

d’història de Mallorca dedicats a G. Rosselló Bordoy. Palma, 
10-23.

MASCARÓ PASARIUS,  J.  1962:   Mapa General  de  

Mallorca. Palma.
MASCARÓ PASARIUS, J. 1967: Corpus de Toponimia 

de Mallorca. Palma.
MAZAIRA, L. 1989:  Carta arqueològica de Mallorca:  

el municipio de Artà.
OLIVER, B. 2001: Revisió del Catàleg de patrimoni del  

Municipi d’Artà. Ajuntament d’Artà.
PONS HOMAR, G. 1992: “L’inventari arqueològic de 

Mallorca, un intent de planificació?” En A.A.V.V. X Jornades  

d’estudis històrics locals. Palma, 47-54.
PONS HOMAR, G. 1995: “Dades per a l’estudi del mo-

del d’assentament a Llucmajor en la Prehistòria”. En Llucma-

jor notes històriques i culturals, 13-23.
RODRÍGUEZ,  A.  1995:  “Aproximación  estadística  al 

paisaje humano en la prehistòria de Mallorca”. Complutum, 6, 
167-192.

SALVÀ, B. 1992: “El patró d’assentament de la prehis-
tòria a la romanització de Felanitx.” En X Jornades d’estudis  

històrics locals. Palma, 407-417. 

339


