






presentació

Els  dies  26,  27 i  28 de setembre de  2014  la  Sala  de 

Cultura de Formentera va acollir un acte de primer ordre en el 

camp  de  la  recerca  arqueològica  a  la  nostra  comunitat 

autònoma: les VI Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. 

Aquest  congrés  bianual,  organitzat  per  la  Secció 

d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, arribava 

així,  per  primera  vegada  des  del  seu  inici  l’any  2006,  a 

Formentera.

De  les  cinquanta-set  comunicacions  previstes  en  el 

programa,  quatre  derivaven  directament  d'intervencions 

portades a terme a Formentera. En aquesta illa, l’aprovació de 

la  revisió  de  les  Normes  subsidiàries  i  del  Catàleg  del 

patrimoni cultural, el 30 de setembre de 2010, va suposar un 

abans i un després en la documentació i l’estudi del territori 

des del punt de vista del patrimoni arqueològic, amb l’adopció 

d’un protocol per a la realització d’intervencions preventives 

davant qualsevol indici de resta arqueològica, tant en sòl urbà 

com, sobretot, en sòl rústic. A més a més, també s’han de tenir 

en compte els tres projectes de recerca arqueològica –tramitats 

com a intervencions programades– que s’han autoritzat des de 

2012  i  que  avui  per  avui  encara  es  troben  en 

desenvolupament, dos d’ells centrats en la prehistòria i un en 

l’època romana.

La  Llei  12/1998,  de  21  de  desembre,  del  patrimoni 

històric de les Illes Balears, incideix no només en la protecció 

i en la conservació del patrimoni cultural, sinó també, en la 

investigació  i  en  la  difusió.  Certament,  la  recerca  i  la 

transmissió del coneixement són dos esglaons indispensables 

per poder posar en valor el patrimoni històric, sense els quals 

la protecció i la conservació no tendrien cap sentit. Per aquest 

motiu, quan la Secció d’Arqueologia del Col·legi va plantejar 

al Consell Insular de Formentera la proposta de realitzar-hi les 

VI  Jornades,  des  d’aquesta  administració  no  només  es  va 

valorar  com  una  opció,  sinó  gairebé  com  una  obligació, 

entenent que es contribuiria a organitzar un fòrum científic de 

notable rellevància, encaminat a difondre els resultats de les 

darreres recerques en arqueologia desenvolupades arreu dels 

territoris que conformen les Illes Balears.

La publicació de les comunicacions presentades durant 

les VI Jornades, recollides per escrit  en aquest volum en el 

qual  també col·labora econòmicament  el  Consell  Insular  de 

Formentera,  constitueixen  una  altra  via  per  contribuir  a  la 

difusió del coneixement científic del patrimoni arqueològic de 

les  nostres  illes  i,  en  definitiva,  a  aproximar-lo  més  a  la 

ciutadania perquè pugui apreciar el seu valor com a testimoni 

del nostre passat.

Àrea de Cultura i Patrimoni 

del Consell Insular de Formentera



pròleg

És tot un plaer poder presentar aquesta publicació com un 

recull dels articles presentats a les VI Jornades d'Arqueologia 

de les Illes Balears duites a terme a l'illa de Formentera durant 

els dies 27, 28 i 29 de setembre de l’any 2014, fruit de la reunió 

d'un  nombrós  i  actiu  conjunt  de  professionals  del  món  de 

l'arqueologia vinguts de totes les Illes Balears, de diversos punts 

de la península i també de diferents Universitats d'Europa.

La Secció d'Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats  en  Filosofia  i  Lletres  i  en  Ciències  de  les  Illes 

Balears, qui té la responsabilitat i el plaer d'organitzar aquestes 

jornades d'arqueologia autonòmiques amb caràcter biennal, ha 

contat aquest any amb el recolzament econòmic i una magnífica 

predisposició en tots els aspectes del Consell de Formentera, a 

qui  volem  donar  les  gràcies  per  l'ajuda  prestada,  la  seva 

col·laboració i, sobretot, per obrir les portes de la seva illa a un 

projecte  com aquest,  que  intenta  consolidar  les  bases  per  a 

posar en comú la tasca arqueològica i la difusió en favor d'una 

creixent  i  acurada  professionalització  de  l'arqueologia. 

Formentera ens ha envoltat com a un marc idoni per exposar els 

estudis més adients i actuals de l'arqueologia de les nostres illes 

que conformen l’arxipèlag Balear.

La  present  publicació  ha  estat  possible  gràcies  a  la 

voluntat, entusiasme i esforç d'un conjunt de persones que han 

oferit amb il·lusió el seu temps i tots els recursos disponibles al 

seu abast. Les jornades i la publicació de les seves actes s'han 

materialitzat  baix  la  coordinació  de  les  sotasignants  en 

representació de la Secció d'Arqueologia i de Jaume Escandell, 

en  representació  de  l'Àrea  de  Patrimoni  del  Consell  de 

Formentera. Però si des de les primeres Jornades realitzades a 

Manacor  (Mallorca)  l'any  2006  impulsades  per  l'arqueòloga 

municipal Magdalena Salas,  hem arribat fins el dia d'avui ha 

estat  també  gràcies  a  l'empenta  donada  per  tots  els  seus 

assistents i, en especial, als seus participants qui ofereixen els 

resultats de les seves investigacions per tal de fomentar la molt 

necessària tasca de difusió del nostre patrimoni arqueològic. A 

aquelles primeres jornades que semblen quedar llunyanes es va 

iniciar un aventura amb 12 comunicacions,  a les II  Jornades 

diutes a terme a Felanitx es va augmentar la participació fins a 

16 comunicacions, seguides per les III Jornades realitzades a 

Maó on es varen presentar 23, a les IV Jornades celebrades a 

Eivissa  el  nombre  de  comunicacions  va  arribar  fins  a  36  i 

finalment a les V Jornades celebrades a Palma el 2010 es varen 

presentar 44 comunicacions amb un èxit  de participació mai 

vist a les anteriors que arribava fins als 90 autors. L'augment 

paulatí  i  consecutiu  de  participació  d'unes  jornades  a  les 

següents és un clar èxit que ens ha conduit fins a les presents.

Actualment hem contat amb la participació de 99 autors 

que varen presentar 55 comunicacions a Formentera, d'entre les 

quals s'han presentat per a formar part de la publicació de les 

Actes un total de 45 articles que engloben des de la prehistòria 

fins  als  nostres  dies  amb  temàtiques  que  inclouen  projectes 

d’excavacions  programades,  intervencions  d’urgència,  estudis 

metodològics,  restauració  i  projectes  de  difusió.  A tots  ells, 

gràcies per la feina i dedicació demostrada, i gràcies també als 

coordinadors predecessors per  donar  les primeres passes que 

obrien el camí que avui  podem continuar desitjant que sigui 

llarg a fi de poder fomentar l’interès per l’arqueologia, lluitar 

per una professió digna i de qualitat i potenciar el respecte pel 

patrimoni arqueològic que ens envolta com a llegat històric i 

cultural dels nostres antecessors.

Antonia Martínez Ortega i Glenda Graziani Echávarri
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NOVETATS I REVISIONS D’INSCRIPCIONS ROMANES DE LES ILLES BALEARS1

Marc Mayer i Olivé
Universitat de Barcelona / Institut d’Estudis Catalans

La revisió iniciada per tal de redactar la segona edició 
del Corpus Inscriptionum Latinarum corresponent a Hispania 

ens ha permès en els darrers anys emprendre una anàlisi au-
tòptica dels  materials  conservats.  Com a conseqüència  d’a-
quest procés són nombroses les novetats de lectura o d’inter-
pretació  que van sorgint  examinant  els  materials.  Farem en 
aquesta  breu  comunicació  algunes  consideracions  que  ens 
sembla  que poden ésser especialment significatives.1

ELS HONORS IMPERIALS A POLLENTIA

Tots sabem que una de les característiques que contribuei-
xen a definir la condició de  tota ciutat romana és la presència 
d’escultura i d’epigrafia. La casa imperial en les seves diverses 
dinasties, a partir d’August, no manquen mai de tenir una dimen-
sió important en aquest tipus de representacions ciutadanes i con-
dicionen fins i tot el desenvolupament urbanístic de les mateixes, 
mostrant una forma de fidelitat i de memòria històrica ensems, 
que fins i tot arriba a una certa mena de culte, que no manca mai 
d’adequar-se a les noves circumstàncies polítiques, la qual cosa 
dóna un cert valor efímer a aquesta demostració de vinculació di-
nàstica, que resulta, en conseqüència, evidentment canviant. Po-

llentia no en fou una excepció i les restes arqueològiques molt 
trossejades que ens resten d’aquest tipus d’inscripcions són una 
bona demostració del que hem dit fins ara. Les ben conegudes 
publicacions de A. Arribas, M. Tarradell, M. Orfila i M.A. Cau en 
fan referència, i recentment  hi vaig insistir sumàriament  jo ma-
teix també (Mayer i Olivé 2013).

Els juli-claudis son objecte d’honors des del regnat d’Au-
gust, recordem el cap d’aquest emperador, capite velato, que fou 
trobat a la ciutat (Orfila 2005, 64, cat. núm. 22). Les restes epi-
gràfiques bé que modestes resulten molt significatives i ens po-
den fer suposar la presència d’un Augusteum o d’una aedes Au-

gusti, o fins i tot, si no volem donar-li aquest nom, d’un recinte 

1 Aquest treball ha estat realitzat en el marc dels projectes d’investigació FI 2011-25113 i 
del Grup de Recerca consolidat LITTERA 2014 SGR 63.

dedicat als honors, alguns en dirien culte dinàstic, dels membres 
d’aquesta família. Les peces que coneixem ens mostren una gran 
semblança amb d’altres trobades a d’altres punts de l’Imperi ro-
mà, tant pel formulari com pel material. Podem pensar en el con-
junt epigràfic de Ruscino, Castell-Rosselló, Perpinyà o bé en Ro-

selle, prop de Grosseto per donar només uns exemples ben nota-
bles de caire epigràfic (Mayer i Olivé 2007).

Fixem-nos, doncs,  en la presència d’aquests materials a 
Pollentia:

Un fragment de calcària de Chemtou,  marmor Numidi-

cum, (CIB 23, HAEp. 2, 1990, 61, Sánchez León; García Ria-
za 2000, 197) avui conservat al Monestir de La Real a Palma 
presenta les lletres ]VGVS[, que pertanyen segurament al mot 
AVGVSTVS en nominatiu , datiu o genitiu. El fragment és la 
part inferior de la placa per la qual cosa seria fins i tot possible 
que fos referit al propi August, tant per la paleografia com per 
la natura del suport. Versemblantment acompanyaria una re-
presentació escultòrica d’un membre de la família juli-clàudia.

Una segona inscripció es podria restituir a partir dels frag-
ments publicats per  A. Arribas i M. Tarradell  en què podem lle-
gir: - - - - - -/[DIVI] IVLI PR[ONEP- - -] / - - - - - - (Arribas; Tar-
radell 1987, 131; HEp, 1990, 61 Zucca 1998, 229, núm. 9; Sán-
chez León; García Riaza 2000, 197), amb la qual cosa podem 
pensar en un nét d’August dins de la línia d’adopcions que s’ini-
cia després de la mort de Luci i Gaius, amb l’adopció de Tiberi i 
per part d’aquest de Germànic fill del seu germà Drus. Hi hauria 
també la possibilitat, menys clara, d’una dona de la família im-
perial. R. Zucca accepta que pogués ésser Drus fill  de Tiberi, 
com volien els seus primers editors,  però no descarta tampoc 
Germànic (Zucca 1998, 229, núm. 9).

Dos fragments trobats a Sa Portella i publicats també per 
A. Arribas y M. Tarradell, porta un text CAE, però a la part 
superior sembla que hi ha una altra lletra que podria ésser D, 
per la qual cosa podria tractar-se tant d’una inscripció funerà-
ria com d’una dedicatòria a  Drusus Caesar (Arribas; Tarra-
dell; Woods 1978, p. 184 i fig. 83,9, làm. XXXI b); un altre.
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fragment de Sa Portella pel seu material podria correspondre a 
una inscripció imperial,  però caldrà una autòpsia de la peça 
per tal de poder-ho afirmar (Arribas; Tarradell; Woods 1973, 
183-184,  fig. 64, 31, i fotografia).

Un darrer exemple ve donat per la recentment retrobada 
inscripció atribuïda a  Pollentia al  Castell  de Bellver  (Mari-
mon; Soler 2013, 489-491), que he pogut veure al magatzem 
del Museu de Mallorca, núm. Inv. DA 14/05/001.  Es tracta 
d’un fragment inferior d’una placa de marbre de Luni-Carrara:

[- - - - - - ]
[C]AE[SARI- - -]
DIVI NE[P- - -]
PRINCI[PI IVVENT(utis)]
PATR[ONO]

Els seus editors la interpreten com pertanyent a un empe-
rador del segle II d.C., possiblement Trajà, i no llegeixen la pri-
mera línia,  però no hi ha cap dubte que es tracta d’un dels prín-
ceps de la domus juli-clàudia, molt possiblement Gai César, fill 
de Júlia i Marc Agripa i adoptat pel seu avi August. El seu pa-
tronat de Pollentia seria l’equivalent del que coneixem per do-
nar només un exemple a  Carthago Nova, Cartagena.

Són, doncs, almenys tres els exemplars de plaques im-
perials juli-clàudies que semblen indicar l'existència d’un nu-
cli d’estàtues representant membres d’aquesta família, la qual 
cosa ens confirmaria en la possibilitat de l'existència d’un re-
cinte de culte  imperial d’aquest període a la ciutat que d’a-
questa manera coincidiria amb bona part de les altres ciutats 
de l’imperi. Hi ha a més a més la possibilitat que el fragment 
recollit a CIB 53, amb les lletres AR, per la descripció pugui 
ser una part d’una placa d’aquesta sèrie

 No queda només aquí la presència imperial a Pollentia, 
encara que l’amortització del recinte d’època juli-clàudia re-
sulta clara per l’estat de les peces que coneixem i per les da-
des dels excavadors, el mateix podria haver succeït a Empúri-
es com en tantes altres ciutats.

Tenim un exemple indicatiu de la continuïtat dels honors 
imperials  en un fragment d’una placa de marbre amb vetes 
grises de Luni-Carrara, opistògraf; és a dir gravat per les dues 
cares,  trobat  a  la  zona del  fòrum en la  campanya  de l’any 

1997. Avui al Museu de Mallorca, núm. inv. DA 14/20/001. 
La cara que sembla més antiga  presenta la inscripció IMP i 
podria datar de finals del segle II o, menys probablement, del 
primer terç del III d.C. L’altra cara més recent porta les lletres 
[- - -]ARI (hedera) / [- - -]O, que podem reconstruir fàcilment 
com Caesari al primer rengle, i serien la mostra del fruit de la 
reutilització  de  la  placa,  i  possiblement  del  monument  que 
identificava, a finals del segle III o inicis del IV d.C. Una se-
qüència força il·luminadora del procediment de retre honors 
imperials en moments de crisi econòmica ciutadana.

Un fragment porta els mots  Caesari i  Vero, raó per la 
qual podem pensar en una dedicatòria d’època antonina (HEp 

II, núm. 63; Sánchez León; García Riaza 2000, 197).
Hi ha més inscripcions que permeten copsar la presència 

imperial a Pollentia com es el cas de Museu de Mallorca núm. 
inv. DA 14/20/003, que s’ha de referir a un monument imperi-
al  primerenc, potser un epistili de grans dimensions si tenim 
en compte l’alçària de les lletres, almenys en dues línies, la 
primera de les quals, ]ESA[, es dir Caesar en nominatiu, datiu 
o genitiu, estaria gravada amb caràcters de d'almenys 15cm. 
Potser  també  una  opistògrafa  publicada  per  García  Riaza 
(García  Riaza 2011, 151-153) ho sigui  en una de les seves 
dues cares.

La ciutat honora també segurament Valerià I o II, o pot-
ser  Gal·lié  com suggereixen  Sánchez  León  i  García  Riaza, 
d’acord amb el que ha estat reconstruït pels seus editors suc-
cessius, Museu de Mallorca núm. inv. DA 14/20/002 (Arribas; 
Tarradell 1987, 131; Sánchez León; García Riaza 2000, 198); 
un altre fragment correspon a Valerià  (Sánchez León; García 
Riaza 2000, 198),  i també un altre epigraf fragmentàri molt 
possiblement  de  Saloní,  fill  de  Gal·lié,  (Arribas;  Tarradell 
1987,131; Sánchez León; García Riaza 2000, 77 i 197; Mari-
mon; Soler 2013, 495, núm. 7), Museu de Mallorca núm. inv. 
DA 14/06/002. Hi ha una altra inscripció (Sánchez León; Gar-
cía Riaza 2000, 77 i 197; Marimon; Soler 2013, 495, núm. 6) 
que menciona  la  res publica Pollentinorum segurament del 
segle III que es referida per les restes de la seva titulació a un 
emperador, que no podem precisar (Museu de Mallorca núm. 
inv. CE/14/06/001).

Recordem també que CIB 32 és atribuïda per C. Veny a 
Maximí el Traci, encara que caldrà revisar la identificació; R: 
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Zucca pensa en Maximí i el seu fill Màxim (Zucca 1998, 229-
230, núm.10). No tan tardà seria l’epígraf publicat per  Sán-
chez León y García Riaza (Sánchez León; García Riaza 2004, 
335-336; Marimon;  Soler 2013,  496,  núm. 13 ) amb l’inici 
d'una dedicatòria amb la fòrmula D(ominus) N(oster). 

CIB 24, CIL II 5990, és també un honor imperial del se-
gle III a càrrec de la res publica Pollentinorum (Zucca 1998, 
231, núm. 11). També podria ser una dedicatòria imperial un 
fragment amb la indicació PIVS FELIX típic de les titulacions 
imperials generalitzat a partir del segle II d.C.

L'existència de flamines a la ciutat confirma la importàn-
cia del culte de Roma i dels emperadors. La presència de fasti  

triumphales,  CIB 57, a Pollentia també és simptomàtica d’un 
primer moment important a l’inici del principat, com he tingut 
ja  ocasió  de  desenvolupar  en una  altra  seu (Mayer  i  Olivé 
2008). 

El panorama dels honors imperials a  Pollentia és com-
parativament força important malgrat la migradesa de les des-
pulles epigràfiques de la ciutat, per la qual cosa resulta especi-
alment  significativa  a  l’hora  d’avaluar  la  importància  de la 
presència imperial en una ciutat que degué revestir un indub-
table protagonisme en la navegació entre Hispania i Itàlia.

POMPEIA FALCONILLA, ¿UNA DAMA DE L’ORDO SE-

NATORIUS A PETRA?

El segon aspecte que voldríem recordar molt breument és 
el resultat de l’examen, amb el corresponent calc, que hem po-
gut fer de CIB 61, conservada a Petra, una de les inscripcions 
que ha estat objecte de més comentaris de l'epigrafia mallorqui-
na a nivell internacional i que en vista del calc pot llegir-se:

POM[PEIAE  - - -]
QVI[.- - -]
FALCO[NILLAE - - -]
Q·POM[PEI - - -]
PRISCI·[- - -]
[- - -]DOTA+[- - -]

La  crux és sens dubte una lletra iniciada per una barra 
vertical. La presencia de la filiació repetida per Pompeia Fal-

conilla en la mateixa inscripció, com s’ha proposat darrera-
ment, resulta un xic estranya en el cas d’una dona de la seva 
categoria  (Eck 1996,  119,  núm.  73,  i  126-128;  Zucca 1998 
243-248, núm. 27); nota clarament el problema de reconstruir 
una doble presència de la filiació  i proposà de llegir, com ja 
volia C. Veny QVI[R a la segona línia. 

L’interrogant sobre aquesta inscripció, que sembla recor-
dar una dama pertanyent a l’ordo senatorius del segle II d.C. 
resta de nou obert com ha estat ben destacat,  ja que podria 
identificar-se amb dues persones diverses,  Pompeia Falconi-

lla i  Pompeia Sosia Falconilla, malgrat que alguns autors les 
identifiquen  com  una  mateixa  persona  (Raepsaet-Charlier 
1987, 509, núms. 628, i 512-514, núm. 632). Potser podríem 
pensar per l’última línia en sacerdotalis, que podria esser atri-
buït  al  dedicant  o  a  la  dona honorada. Si  volem, en canvi, 
mantenir parcialment la sagaç lectura de J. Juan Castelló (Juan 
2005), que volia veure la menció d'un  ordo, concretament el 
Taucitanus referit a la ciutat de Tucis mencionada per les fonts 
a les Balears, podríem restituir [OR]DO TAR[RACON(ensis), 
la qual cosa s’avindria perfectament amb una dama de rang 
senatorial.

 M. Th. Raepsaet-Charlier sospità amb raó que aquesta 
Pompeia Falconilla podia ser  filla  de  Q. Pompeius Falco i 
germana i no filla  de  Q. Pompeius Sosius Priscus (Raepsa-
et-Charlier 1987, 509, núms. 628 i stemma XVI), per la qual 
cosa podríem proposar la següent lectura:

POM[PEIAE]
QVI[NTI FIL]
FALCO[NILLAE]
Q·POM[PEI SOSI]
PRISCI·[SORORI]
[OR]DO TAR[RACON (ensis)]

Aquesta proposta podria resoldre les qüestions que plan-
teja aquest epígraf, especialment la singularitat de la doble in-
dicació de filiació precedent, bé que com resulta evident el pa-
rentiu i la pròpia existència d’aquesta  Pompeia Falconilla de 
la  inscripció  de  Petra  reposi  només sobre  aquest  testimoni, 
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que, no obstant, com ja ha estat proposat, ens sembla força co-
herent.

Són aquestes només unes simples notes de lectura, que 
semblen demostrar la feina que encara queda per fer en l’estu-
di de l'epigrafia de les Illes.
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