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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 I PATRIMONI A SANTANYÍ

Nuria Martínez Rengel

El terme municipal de Santanyí ocupa una extensió de 
126,39 km². Limita a l’oest amb ses Salines (poble que antiga-
ment també estava inclòs al nucli de Santanyí), i amb Campos 
i Felanitx i a l’est i al sud amb el mar. La costa ocupa 35 km 
de longitud i la seva cota màxima és de 279 m.

Aquestes dades formals ens situen en un municipi que 
malgrat posseir una riquesa patrimonial excepcional, viu d’es-
quena a la seva història i a la dels seus avantpassats.

Ja al 1893, un 20 de maig de fa ara gairebé 120 anys, es 
descrivia al Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana l’ac-
tuació de la gent que vivia a la zona cap al seu patrimoni amb 
les següents paraules:

“bronces antiguos (…) recogidos recientemente en las  
necrópolis de Santanyí tan ricas en prendas de valor arqueo-

lógico y tan faltas de una intervención inteligente en las pre-

sentes destrucciones y explotaciones de que son objeto” (Fer-
rà, B., 1985:89).

Malauradament  la  situació  no  ha  sofert  cap  canvi.  El 
desinterès amb què es tracten les restes arqueològiques a la 
zona circula paral·lel a la desídia amb què es protegeixen. A 
Santanyí, en lloc de ser considerats un bé, tal com en molts 
casos s’especifica en els diferents inventaris que es puguin ha-
ver dut a terme, les restes arqueològiques són considerades un 
mal que s’ha de patir i en la majoria dels casos ignorar.

Fins al moment actual, la situació que trobem en els jaci-
ments, tant en els inclosos en l’inventari realitzat pel Consell 
Insular de Mallorca com en el que es va tenir en compte per a 
la realització de les Normes Subsidiàries recentment publica-
des, és pèssima. Trobem uns inventaris que quantifiquen jaci-
ments  arqueològics  desprotegits  i  exposats  al  deteriorament 
natural i  a tot tipus d’actes vandàlics i  delictius. La desídia 
que sofreixen pareix ser fruït de la idea que si aquests vestigis 
són ignorats probablement deixaran d’existir, com podem in-
dicar que ja ha succeït en determinats casos.

En lloc de ser considerat part de la nostra cultura, els BIC 
(Bé d’Interès Cultural) només interessen en la mesura que im-
pedeixen la realització d’una obra tant pública com privada i 
gairebé mai des d’una perspectiva de protecció. És habitual, pel 
contrari, que l’òptica des de la qual es contemplen aquests ele-
ments patrimonials els situï en una deriva destructiva. 

Segons el Ministeri de Cultura, a Santanyí trobem 76 lo-
calitzacions amb restes d’interès arqueològic i segons la carta 
arqueològica  de  Santanyí,  podem  comptabilitzar  163  jaci-
ments. Aquest nombre implica que si Santanyí ocupa 126,39 
km² la densitat de jaciments es situa per sobre d’un percentat-
ge d’un jaciment per km². 

Els més de 150 jaciments arqueològics, sorprenentment, 
han donat una ínfima quantitat de materials susceptibles d’a-
nàlisi fiable. En voler realitzar un estudi general a la zona s’ha 
detectat que els materials emmagatzemats al Museu de Ma-
llorca, a més de no haver estat localitzats en la seva majoria 
durant excavacions programades, fet que dificulta  unes data-
cions fiables, no formen part de cap inventari que pugui ser 
emprat com a referència.  Aquesta situació es veu agreujada 
per la manca de memòries i inventaris susceptibles de ser uti-
litzats com a elements de contrast i suport per a futures inves-
tigacions.

Els motius per al baix percentatge de restes arqueològi-
ques conegudes (ja sigui dipositades al Museu de Mallorca per 
ser fruït de troballes casuals, producte de prospeccions o exca-
vacions) pareix que són:

− Ínfim nombre de prospeccions programades i excava-
cions tant programades com d’urgència que es duen a terme 
en el Municipi. 

− Referències respecte de l’existència d’un alt nombre 
de col·leccions particulars.

− Alta possibilitat d’espolis pel fet de no comptar, ex-
cepte un parell de casos (Cova del Drac), amb cap mesura de 
protecció real.

− Inoperància  administrativa  davant  les  sol·licituds de 
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neteja, senyalització, projecció i protecció que es realitzen pe-
riòdicament tant per via formal (instàncies) com per via ver-
bal.

− Dificultat d’accedir a subvencions pel fet de no trac-
tar-se de projectes ja iniciats. Ens trobem amb jaciments que 
són susceptibles de subvenció però que degut a l’abandó de 
què han estat víctimes és necessari iniciar les feines des del 
principi: netejant, consolidant, fen planimetries, prospeccions, 
etcètera, abans de dur a terme cap tipus d’excavació progra-
mada que gaudiria de més possibilitats de rebre subvencions.

− Propietaris privats. Pensem que seria positiu treballar 
amb les Administracions públiques per intentar fer entendre 
als propietaris que la troballa d’una resta arqueològica repre-
senta un actiu en el seu patrimoni i no un problema que s’ha 
d’intentar ocultar. Si aconseguíssim, mitjançant la formació i 
la informació, arribar a aquesta entesa probablement el patri-
moni arqueològic de Santanyí seria encara més nombrós. 

Per  aconseguir els  fruïts,  però, seria  necessari,  en una 
primera instància, l’interès i implicació de les administracions 
competents, en aquest cas, l’Ajuntament de Santanyí i el Con-
sell Insular de Mallorca.

Ja hem indicat abans que l’índex de deterior i/o destrucció 
que es pateix a la zona és alarmant. Entre d’altres exemples te-
nim la Talaia des Càrritx situada en el nucli de s’Alqueria Blan-
ca, que és un exemple de protecció nul·la que ha acabat amb la 
desaparició d’un talaiot. En aquest lloc es va descobrir una llosa 
funerària gravada que probablement hauria proporcionat infor-
mació valuosa sobre l’arqueologia de la zona i que es troba en 
un univers administratiu que deixa el jaciment desprotegit. El 
mateix cas ens el trobem a ses Talaies de Can Saig, amb el jaci-
ment de Son Cosme Pons, un altre conjunt talaiòtic que ha estat 
destruït i que acompanya en aquest camí de desaparició històri-
ca del jaciment de sa Bassa Llova, lloc on segons l’investigador 
local Cosme Aquiló, en el seu inventari adjunt a les Normes 
Subsidiàries de 1985, hi havia una cova natural que va ser tapa-
da i unes restes talaiòtiques que també han desaparegut.

I no podem obviar un jaciment com ses Lluques, una ne-
cròpolis que es situa en un lateral de camí, que pateix un perill 
real de desaparició i que hores d’ara no es troba protegida. A 
la mateixa zona, a Son Morlà, un jaciment com es Portell, que 
ha estat considerat un punt cultural amb un grau d’atracció ex-

cel·lent i on els tècnics varen recomanar en el seu moment una 
actuació urgent per a la seva possible promoció com a jaci-
ment  visitable,  no  hagi  estat  protagonista  de  cap  acció  en 
aquest sentit.

Deixant  de banda jaciments  que  ja  han desaparegut  o 
que corren un perill imminent de desaparèixer, la gran diversi-
tat patrimonial de Santanyí ens fa aturar-nos en un conjunt de 
jaciments situats a les grans finques particulars de Son Danús 
Nou/Son Danús Vell, on encara hores d’ara trobem un extens 
poblat talaiòtic que en origen tenia quatre torres de defensa 
circulars i un grup de coves artificials. Una de les quals es tro-
bava separada del grup i originalment va tenir fins a 3 colum-
nes interiors. En el moment en què Veny va escriure la seva 
obra només (Veny, 1968) en quedava una. Hem d’afegir que, a 
més, el pare Alcover va declarar haver-hi trobat gravats inci-
sos en la mateixa. A l’inventari de jaciments realitzat pel Go-
vern Balear es considera que tindria un alt grau d’atracció i es 
declara BIC al 1966 però no es realitza cap acció per restau-
rar-lo i fer-lo accessible al públic

Les Coves del Torrent d’en Bragues no poden quedar a 
fora d’aquestes línies per la seva espectacularitat i potenciali-
tat com a element d’atracció innegable.

Es localitzen 3 coves (segons informacions orals hi va 
arribar a haver 4 o fins i tot 5 coves). Totes tenen parets llises 
amb petits  nínxols.  Aquestes coves han estat  utilitzades per 
guardar ramat o posar paranys per caçar conills. L’existència 
d’un pou proper i la proliferació de coves d’inhumació fa pen-
sar en l’existència d’un poblat proper encara inèdit. S’ha pro-
posat a l’administració local fer net el torrent, senyalitzar les 
coves i permetre l’accés com a element desestacionalizador i 
de recuperació de patrimoni arqueocultural.

Val a dir que l’accés al torrent és senzill i es localitza a 
prop d’una de les cales més populars de Santanyí. El fet de fer 
visitable  aquest  indret  contribuiria  a  poder  tenir-lo  vigilat  i 
d’aquesta forma controlar els possibles espolis que ara es po-
den dur a terme de forma totalment impune.

L’espectacularitat de les coves, sobretot de la Cova de 
n’Abri o de ma Bri, tal com la trobem depenent de la biblio-
grafia consultada xerra per ella mateixa sobre la conveniència 
de prendre mesures al respecte.

No podem deixar sense incloure ses Talaies d’en Mos-
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son, un poblat talaiòtic que conserva part de la seva murada. 
Trobem talaiots circulars i quadrats, es probable que també es 
pogués localitzar un santuari i un sòl de cabana circular. Fàcil 
accés a peu i un considerable grau d’atracció en cas de poder 
ser recuperat. Es podria convertir en visitable degut a la seva 
extensió i possibilitat de projecció.

Ens tornem a trobar amb un jaciment que reuneix les ca-
racterístiques necessàries per, almenys, poder ser visitat i in-
clòs en els punts d’interès de la comarca i que, de nou, queda 
fora del circuit que habitualment recorre el visitant que arriba 
fins a les nostres costes. 

Aquest jaciment tindria accés des de la carretera general 
que uneix Campos i Santanyí o bé des del poble de Santanyí 
per l’interior.

I per finalitzar aquest recorregut, hem de parlar des Ra-
fal des Porcs, nom amb el qual es coneix una zona quallada de 
jaciments arqueològics on destaca un gran poblat. Situat a  la 
costa conserva dues murades i es podrien distingir sis portals 
d’accés, un dels quals té un corredor cobert. 

Es localitza un talaiot circular i un de quadrat. Moltes 
restes d’altres edificacions són testimoni de l’alt grau d’utilit-
zació d’aquesta zona. Seria possible també l’existència d’un 
santuari en forma semicircular. Es varen localitzar altres edifi-
cacions de planta rectangular que podrien datar del moment de 
l’ocupació romana a la zona. Localitzen també l’existència de 
coves naturals.

Aquests indicis en parlen per si sols d’una zona generosa 
en restes arqueològiques que no fan sinó esperar que les resca-
tem d’un oblit i d’una alienació cultural que les té segrestades 
i amagades del món.

Si volem desestacionalitzar l’oferta turística podem po-
sar en valor el nostre patrimoni i aprofitar les estructures here-
tades dels nostres més antics avantpassats. 

A Santanyí tenim la oportunitat de poder crear un gran 
parc arqueològic implicant  tot  un municipi  que té  molt  per 
oferir al visitant cultural o al turista habitual. És d’esperar que 
l’Administració ens desperti d’aquest son indolent i que amb 
la col·laboració dels propietaris, fundacions i sector turístic es 
prengui  en consideració  la  possibilitat  d’aconseguir  que  els 
vestigis del passat puguin mostrar-se amb tot l’esplendor que 
els recursos del present són capaços de proporcionar-los.
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