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ESTRUCTURES INÈDITES AL SECTOR NORD DE LA NECRÒPOLIS DE SON REAL, SOLUCIONS DE
PRESERVACIÓ DEL CONJUNT MONUMENTAL I AMENACES

Jordi Hernández-Gasch1 

Francisca Cardona López2

Bernat Burgaya Martínez3

Margalida Munar Grimalt4

INTRODUCCIÓ   1234

Després  de  les  cinc  grans  campanyes  tarradellianes
(1957-1969) i de les 14 intervencions que part dels membres
de l’equip actual hi han desenvolupat des de l’any 1998, i en
un moment en què s’està molt a prop d’exhaurir el jaciment
arqueològic, la necròpolis de Son Real continua proporcionant
novetats i aclarint aspectes no prou documentats anteriorment.

Les darreres excavacions han permès caracteritzar un ti-
pus d’estructura poc conegut fins ara: les tombes de planta cir-
cular-oval semisoterrades-exemptes, sovint amb fossa simple.
Són  coetànies  de  les micronavetes  (segles  VI-V abans de la
nostra era) i ocuparen un ampli espai del sector nord del ce-
menteri, on també s’ha descobert, entre d’altres, una construc-
ció insòlita fins a la data: una ossera (E129). Un altre tipus
desconegut fins ara a Son Real, consistent en una fossa simple
delimitada per pedres (T130), té paral·lels propers i clars en
les fosses d’inhumació de l’exterior de les cambres semihipo-
gees de la necròpolis de l’illa dels Porros (Hernández-Gasch
et al., 1998: 85). En aquest article es tractarà exclusivament el
tipus d’estructura al·ludit en primer lloc.

UN TIPUS POC CONEGUT AL SECTOR NORD DEL
CEMENTERI

El sector nord de la necròpolis és el darrer que ha per-
vingut fins als nostres dies sense excavar ni amb prou feines
espoliar  (Fig.  1),  ateses les  peculiaritats de  les  estructures
que conté, de menor monumentalitat, la qual cosa en fa més
difícil la localització, i amb lloses de coberta enormes, que

1 Arqueòleg professional (número de col·legiat: 3285 del CDLIB) i investigador adscrit a
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).
2 Arqueòloga professional, especialista en antropologia física.
3 Restaurador professional (Equip de Restauració Arqueològica).
4 Restauradora professional (Equip de Restauració Arqueològica).

impliquen el pràctic desmantellament de l’estructura i la des-
trucció d’aquestes lloses abans de poder atènyer les fosses
d’inhumació.

Figura 1. Es pot observar una imatge aèria del jaciment amb anterioritat a l’inici
de l’excavació del sector durant la darrera fase d’intervencions (Foto: smartaeri-
als.com / 2012).

Malgrat la diversitat d’elements que les componen i que
es resolen en cada estructura amb una combinatòria lleugera-
ment  diferent,  es  poden  distingir  dos  subtipus  (A i  B)  dins
d’aquest relativament nou tipus de tomba. El primer (A) aplega
les sepultures de planta circular-oval exemptes, les quals ja fo-
ren detectades a les campanyes del professor Miquel Tarradell
(1957-1969) —T39, T47, T51, T60 i fossa T61—, a les campa-
nyes  dels  doctors  Joan  Sanmartí  i  Jordi  Hernández-Gasch
(1998-2002)  —T114—  i  a  les  intervencions  dirigides  per
l’equip actual (2007-2016) —T133—. El segon subtipus (B)
respon a les sepultures de planta circular-oval semisoterrades,
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localitzades a les campanyes de Sanmartí i Hernández-Gasch
―T112 i T113— i a les intervencions actuals —T124, T128,
T131, T132 i T135 (Fig. 2).

Figura 2. Estructures del tipus considerat excavades per Tarradell (en blau), San-
martí i Hernández-Gasch (en verd) i l’equip actual fins a l’any 2016 (en blanc).
E129 es refereix a l’ossera, i T130, a una fossa simple condicionada per pedres
(Foto: M.A. Escanelles / 2016).

CARACTERÍSTIQUES ARQUITECTÒNIQUES I VARI-
ANTS DELS SEUS ELEMENTS

L’existència de paraments a la vista des de la base és
el tret definitori del subtipus exempt  (A). En canvi, en  el
sistema constructiu de les  tombes  semienterrades  (B)  no-
més sobresurten de la cota de circulació dues o tres filades,
de manera que només el parament intern existeix fins a la
base (Fig. 3).

Els paraments són  simples (A:  T47,  T51 i T133;  B:
T124 i T135), tripartits (doble parament i reble —A: T114;
B:  T131 i  T132) o adopten les dues  solucions alhora  (B:
T112,  T113  i  T128).  T39  presenta  un  parament  intern  de
lloses ortostàtiques que formen una cista i un parament ex-
tern  de  blocs  mitjancers  i  grans.  Es  tracta  de  la  mateixa
execució  observada  a  les  micronavetes  de  la  variant  B

(T30,  T40,  T87 i  T105)  (Hernández-Gasch,  1998:  46),  la
qual cosa, juntament amb l’existència de dues fosses paral-
leles, aproxima T39 a aquest subtipus.

La resta de característiques formals i constructives no
mostren una atribució clara, ni tan sols la planta, no sempre
determinable  quan  presenta  importants  pèrdues  de  para-
ment (T114 i T131). Així, als dos subtipus hi ha plantes cir-
culars o subcirculars (A: T51, T60 i T133; B: T113, T124 i
T135) i ovals (A: T39 i T47; B: T112, T128 i T132).

La coberta, quan s’ha conservat, presenta sempre fila-
des superiors que la traven, tot i que és un tret que s’obser -
va a les tombes de planta circular de la primera fase (v.g.

T1) i a les micronavetes (v.g. T20). En canvi, el fet singular
de disposar  la  coberta  damunt  la  roca  de  base  per  cobrir
una fossa d’inhumació i construir tot seguit la tomba pròpi-
ament dita al damunt es troba només en aquest tipus, tant al
subtipus  A —T51  i  T133— com  al  B:   ―T113,  T124  i
T135—. Les cobertes elevades, construïdes damunt els pa-
raments de la sepultura, es donen a T47 (A) i T112 (B).

Les fosses existeixen en els dos subtipus i és un tret
freqüentíssim, llevat de les sepultures T60 i T112, que no
en presenten. Aquesta darrera mostra una singularitat en la
deposició de l’esquelet sobre tres lloses planes (Hernández-
Gasch  et al., 2005: 392). Les fosses presenten diversos ti-
pus de plantes: hemisfèriques (T113), ovals (T124 i T131),
ovals dobles (T39 i T132),  oblongues (T47),  rectangulars
amb els angles arrodonits (T61, T133 i T135), subquadra-
des (T51) o una successió de retalls uns a l’interior dels al-
tres (T114 i  T128).  Alguns dels  retalls són profunds (v.g.

T133: 0,84 m), mentre que els altres són més superficials
(v.g. T131: 0,19 m).

Cal destacar que les parelles de fosses és un tret comú
al gran tipus de la segona fase de Son Real (SR II), les ano-
menades micronavetes, i que les grans fosses singulars que
han pervingut  sense associar-se a paraments, ja  sigui  per-
què tal vegada foren destruïts per la construcció d’altres se-
pultures posteriors (T61) o bé per acció de la mar (núm. 1,
2, 5, 9, 10, 11, 13 14 i 15 del cens de retalls a la plataforma
de marès al voltant de la part del jaciment que conserva se-
dimentació) (Fig. 12).
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SEQÜÈNCIA CONSTRUCTIVA

La seqüència constructiva s’inicià sempre amb l’exca-
vació  de  l’arena  que cobreix  la  plataforma  de  marès  de
l’anomenada punta dels Fenicis (Fig. 3).  Aquest fet és co-
mú a totes les sepultures que se suporten damunt la roca de
base,  les  quals  pertanyen  a  les  fases  I  i  II  de  Son  Real,
mentre que les tombes de planta rectangular en bateria del
sector sud-est (la darrera fase de la necròpolis o SR III) se
situen sovint damunt sediment. A continuació s’obrí la fos-
sa d’inhumació, si més no pels exemplars que tenen la llosa
de coberta  situada  immediatament  al  damunt.  S’ha  pogut
documentar amb anterioritat que l’obertura de fosses va ser
l’acte  fundacional  de  la  construcció  d’algunes  tombes
(Hernández-Gasch,  1998:  49;  Hernández-Gasch  et  al.,
2013), però només per a aquest tipus d’estructura hi ha evi-
dències d’haver-se efectuat els enterraments amb anteriori-
tat a la construcció de la mateixa tomba. En aquest sentit,
cal recordar que les fosses paral·leles d’SR I i II no foren
emprades  per  dipositar-hi  l’enterrament  i  acomplien  una
funció més aviat simbòlica i ritual. Les evidències al·ludi-
des són clares en els casos en què hi ha lloses de cobertes
cobrint les fosses d’inhumació,  a  la  base de la  sepultura.
D’aquesta manera, la tomba en  si  esdevé un marcador de
l’enterrament,  tant  quan  són  completament exemptes  com
quan sobresurten molt parcialment. 

Per a la resta de casos, les inhumacions foren diposi-
tades un cop construïts els paraments de les respectives se-
pultures. Seguidament, el parament de la tomba va ser  re-
blit amb pedra travada i sediment, relictes dels quals s’han
trobat a totes les sepultures que presenten llosa de coberta
damunt la fossa  d’inhumació (T113, T124, T133 i  T135),
llevat de T51, de la qual no tenim prou informació. S’ha ar-
gumentat que tot el conjunt adquiriria un aspecte tumulari
(Hernández-Gasch  et  al.,  2005:  393),  si  bé  en  realitat
aquest concepte es refereix a la corona, o parament circu-
lar, amb el seu reble.

Davant  la  impossibilitat  de  reobrir  la  fossa,  la  qual
cosa hauria implicat desmuntar pràcticament l’estructura —
en gairebé tots els casos, excepte a T135—, el reble va ser
excavat per dipositar sobre coberta una o dues darreres in-

humacions,  que van  ser  cobertes  amb sediment  i  pedres.
L’existència de dos pisos separats per una llosa està docu-
mentada en una sepultura de diferent tipologia, encara que
també de  planta circular,  com és T83 (Tarradell,  Hernán-
dez-Gasch, 1998: 173).

EINES EMPRADES PER AL REPICAT DE LES FOS-
SES

Durant les darreres intervencions s’han mesurat i fo-
tografiat  marques  de  repicatge  d’entre  1  i  3  centímetres
d’amplada (T133) (Hernández-Gasch, 2017) (Fig. 5), men-
tre  que  d’altres  assoleixen  els  5  centímetres  (T113)
(Hernández-Gasch et al., 2016 b) o els 6 centímetres (T47 i
T124) (Hernández-Gasch et al., 2016 a).

Respecte de quin tipus d’eina es degué emprar per ex-
cavar o, més probablement, acabar de retocar les superfíci-
es de les fosses, l’únic utillatge metàl·lic que presenta una
amplada de fulla al voltant d’1 centímetre és l’enformador
o badaina (Balaguer, 2005). Precisament a la necròpolis de
Son Real n’han aparegut quatre —de bronze i en dos casos
fragmentats—, la qual cosa n’assenyala el seu ús (Fig. 4).

En concret n’han aparegut a T1, T46, T67 i T83 (Tar-
radell, Hernández-Gasch, 1998: 49, 121, 147 i 174, respec-
tivament). Es dona la circumstància que totes aquestes tom-
bes pertanyen a les fases I i II de Son Real.

Les marques que oscil·len entre els 5 i 6 centímetres
coincideixen amb els amples de fulla de les destrals de cub
i anella de bronze. Al cementeri de Son Real n’ha aparegut
una  a  la  fossa  T61  (Tarradell,  Hernández-Gasch,  1998:
137) (Fig. 6),  de forma i dimensions similars a les fosses
de les tombes del tipus presentat ara i molt propera i proba-
blement  coetània  a T47, T113 i T124.  Anomenada com  a
destral-aixa  per  Balaguer (2005:  394),  aquesta  eina anava
emmanegada. Cal parar esment en la col·locació de l’ane-
lla, a la part frontal de la peça (dibuix B de la Fig. 6) i no
al lateral (dibuix A de la  Fig. 6),  la qual cosa permetia un
tall en tot l’ample de la fulla.
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Figura 3. Seqüència constructiva i d’ús d’un exemplar del subtipus B.

Figura 4. Enformadors localitzats a la necròpolis de Son Real (amb número d’inventari), segons Tarradell i Hernández-Gasch, 1998.



Figura 5. Marques de repicatge de la fossa UE 1619 de T133 (Foto: JHG).

CRONOLOGIA

El sondeig efectuat entre la micronaveta T87 i la tomba
de planta oval semisoterrada T112 ha permès establir les rela-
cions estratigràfiques  i  la  cronologia  relativa  entre  aquestes
dues sepultures, que, encara que separades, comparteixen una
estratigrafia sedimentària comuna. Els adossaments entre es-
tructures i entre estrats i estructures i els retalls als mateixos
estrats per construir les tombes semihipogees han permès con-
cloure una dinàmica constructiva, de major a menor antiguitat,
per a les tombes següents: T87 / T112, T104, T105 ≈ T124 ≈
T128 ≈ T125, en què «,» significa successió en el temps; «≈»,
relació  impossible  de  discernir,  dins  una  coetanietat,  i
«/»,·possibilitat de les dues opcions anteriorment esmentades
(Hernández-Gasch et al., 2016 a).

D’aquesta seqüència destaca l’alternança dels dos tipus
de tombes: les micronavetes amb les diferents variants (T87,
T104 i T105, juntament amb la tomba d’aprofitament d’espai
T125,  amb  capçalera  corba  i  façana  de  llosa  vertical,  que
l’aproxima a aquest tipus) i les sepultures de planta subcircu-
lar o oval (T112, T124 i T128), la qual cosa en demostra la co-
etanietat (Hernández-Gasch et al. 2016 a).

Figura  6.  Aixa-destral  de  cub amb  anella  frontal  (T61-1),  segons Tarradell,
Hernández-Gasch (1998: 137). Col·locació del mànec als exemplars d’anella la-
teral (A) i frontal (B) segons Briard i Verron (1977 apud Balaguer, 2005: 392).

Això és el  que ja  s’havia postulat en el  primer estudi
aprofundit de la necròpolis, tot i que amb dades molt més fe-
bles, de tipus arquitectònic i a partir dels escassos materials
recuperats a l’interior de dues de les tombes d’aquest tipus ex-
cavades per Miquel Tarradell (T39 i T47) (Hernández-Gasch
1998: 47-48).

Quant a la datació absoluta, s’han efectuat cinc noves
datacions  (SR13-T124-UE1317:  RICH-21777;  SR15-T131-
UE1505:  POZ-74323;  SR15-T132-UE1509:  POZ-74324;
SR15-T133-UE1523:  Beta-444226;  SR16-T133-UE1618:
Beta-444225), que se sumen a les nou que s’havien fet amb
anterioritat (Fig. 7). El fet que la major part de les datacions,
un cop calibrades, recaiguin en l’anomenat altiplà de Hallstatt
genera molta incertesa a l’hora d’interpretar-ne els resultats.

La discussió en profunditat es pot consultar en els in-
formes publicats digitalment. En tot cas, sembla incontesta-
ble que les datacions coincideixen en el segle VI a. de la n. e.
i que algunes no es poden rebaixar de ca. 540 a. de la n. e.
(RICH-21777), de manera que la datació general d’SR II cal
establir-se al voltant del segle VI a. de la n. e. (en puritat, en-
tre inicis del segle  VII i  la  primera meitat del  segle  VI cal.
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BC) (Hernández-Gasch, 1998: 29; Hernández-Gasch  et al.,
2016 b). Les probabilitats més àmplies de datacions anteriors
(T20 i T122) apunten en la mateixa direcció. Tanmateix, els
intervals cronològics aportats per POZ-74323 i Beta-444226
allarguen la data cap al segle V a. de la n. e., una cronologia
avançada ja a partir de l’estudi dels materials mobles de la
necròpolis (Hernández-Gasch, 1998).

Pel que fa a la datació Beta-444225, que correspon a la
de l’individu per  al qual es va bastir T133, és evident que
l’interval que aplega més probabilitats (77,5%) és el que dis-
corre entre finals del segle IX i mitjan segle VIII a. de la n. e.,
però també és clar que aquesta datació seria de les més anti-
gues de tota la necròpolis,  contravenint el coneixement ad-
quirit al llarg de 50 anys de recerques basat en les evidències
del material moble, l’estratigrafia del jaciment i altres data-
cions radiocarbòniques. Així, segurament cal considerar els
intervals que apleguen un 12,7% de probabilitats entre mit-
jan segle VII i mitjan segle VI a. de la n. e. com a data proba-
ble del decés.

IDENTITAT DELS INHUMATS: UNA TOMBA PER A
HOMES ADULTS

Les tombes d’aquest tipus foren executades inicialment
per a homes adults (T112, T113, T124, T131, T133; T135) o
madurs (T51), llevat de T60 que acull una dona adulta. T39,
que no té coberta, presenta en el mateix nivell un home i una
dona adults, sense que es pugui determinar quin dels dos és
anterior si és que no foren dipositats al mateix temps, però el
cas més notable és el de T47: la fossa damunt la qual es va
construir  la  tomba  amb coberta  elevada  conté  tres  homes
(dos adults i un madur). Tarradell va haver de desmuntar gai-
rebé mitja tomba, ara restituïda, per poder-hi accedir. Per ai-
xò sembla segur que totes les inhumacions, en dos nivells, es
van efectuar  abans de construir l’estructura. Les inhumaci-
ons sobre coberta, quan existeixen, acullen indistintament in-
dividus de sexe masculí (T133) com femení (T51), general-
ment adults, tot i que també s’hi troba un d’infantil I (T133).
La troballa d’una urna d’inhumació infantil —posterior a la
inhumació original d’un juvenil o adult jove— a T132 —una
tomba de dimensions més petites que la resta— introdueix la

possibilitat de la reutilització de l’estructura per part d’un in-
dividu infantil.

L’anàlisi antropològica  de les restes ha evidenciat di-
verses patologies i una possible trepanació, quist dermoide o
traumatisme en un individu (UE 1317), també present al cra-
ni 1 de T39; una fractura d’avantbraç en un altre (UE 1505) i
degeneració articular en un darrer (UE 1523). Les patologies
vertebrals es troben en tres casos (UE 1505, 1523 i 1633),
mentre que s’observa a l’infantil I (UE 1524) estrès sistèmic
(cribra orbitalia).

OBSERVACIONS SOBRE EL RITUAL FUNERARI

Els objectes  d’acompanyament  són pràcticament  ab-
sents, llevat de T39, que contenia un braçalet d’espiral de
ferro, possiblement al canell esquerre de l’home adult; un
punxó també de ferro, i dos taps, aquests darrers també pre-
sents a T47, juntament amb una tija de ferro.  A banda, la
fossa T61 contenia, junt a l’esquelet mal conservat, la des-
tral-aixa de bronze. La posició del cos és en decúbit supí o
lateral, però sempre amb les cames fortament flexionades i
els  braços  també flexionats,  de  vegades  amb les mans al
costat del cap. Aquesta posició forçada ja havia estat nota-
da  per  Tarradell  (Hernández-Gasch,  1998:  168).  La inter-
pretació que se n’ha fet des d’aleshores ha estat similar: els
cadàvers s’hagueren d’haver lligat amb cordes o amortallat
amb teles o pells per fer mantenir aquestes posicions.

La troballa de punxons de ferro, sovint com a únic ob-
jecte d’acompanyament, podria ser un indici de la utilitza-
ció de mortalles, com uns fermalls que tanquessin uns su-
posats  farcells  efectuats  amb  teles  o  pells  (Hernández-
Gasch i Ramis, 2010: 77-78).

L’excavació de les inhumacions UE 1317 (T124) i UE
1622 (T133) ha permès confirmar l’existència de mortalles,
sudaris,  farcells  mortuoris  o  embolcalls  (no  simplement
cordes) a partir  del sediment de diversa coloració respecte
del sediment adjacent que envoltava l’esquelet  (Fig. 8).  A
més, en el darrer  cas, l’oval que marcava aquest sediment
de coloració més fosca estava delimitat, pels peus del finat,
per  dues llosetes situades al llarg i en vertical (UE 1624)
(Fig. 9).

90



Figura 7. Distribució en planta de les 14 datacions calibrades disponibles per a la necròpolis de Son Real.

Figura 8. UE 1316, de planta oblonga, circumscrita per UE 1314, i crani de
l’esquelet UE 1317, a T124 (Foto: JHG).

Figura 9. T133. Esquelet UE 1622 i,  assenyalades per
fletxes,  lloses  de  falca  del  farcell  mortuori,  a  T133
(Foto: JHG).



LA RESTAURACIÓ DEL SECTOR NORD

El sector  nord és l’únic que per diversos motius con-
serva tombes restaurades amb la seva coberta completa. A
la  resta  del  jaciment hi ha poques  sepultures de les quals
s’hagin preservat les lloses de coberta i, en tot cas, no estan
senceres. Majoritàriament, això es deu al fet que durant els
processos de restauració no ha estat possible identificar-les.
És molt probable que el moment de la seva excavació,  fa
prop de 60 anys, les cobertes que estaven intactes no només
fossin enretirades en grau divers per accedir a l’interior de
les sepultures, sinó que fossin llençades. 

En aquest sentit, és significatiu que durant les darre-
res campanyes  s’hagin  localitzat  a  les terreres eliminades
nombrosos blocs ben tallats, sens dubte alguns pertanyents
a la part de l’absis de les micronavetes de la variant A i,
molt probablement, a les filades superiors que en constitu-
eixen la coberta. Aquests blocs han estat reservats.

Tanmateix, al sector nord i pel que fa a les tombes ex-
cavades per Tarradell,  s’ha pogut restaurar  T47 en la seva
totalitat. Aquesta tomba —desmuntada gairebé un 50% en
el moment de la seva excavació (Fig. 10) ja que era l’única
manera  d’accedir  a  la  fossa  (Tarradell,  Hernández-Gasch,
1998: 122)— va conservar a l’àrea adjacent els blocs enre-
tirats,  probablement  perquè  es  tracta  de  lloses  suficient-
ment grans com per no ser mogudes en anys i també perquè
es  troba  en  un  sector  poc  intervingut  en  aquell  moment.
Gràcies a les fotografies fetes durant el procés d’excavació
els blocs i les lloses s’han pogut retornar ara al seu lloc ori-
ginal.

De les tombes excavades per Joan Sanmartí s’han po-
gut restaurar T112 i T113, gràcies també a la nombrosa do-
cumentació  que hi  ha.  No obstant  això,  aquestes  tombes
han estat  més afectades pels temporals, i les seves lloses,
notòriament desplaçades.  Les sepultures excavades durant
els darrers anys per l’equip actual s’han restaurat a mesura
que se n’ha acabat l’excavació. S’ha completat la restaura-
ció de T124 i T133.

Figura  10. Desmuntatge de T47 durant  el  procés d’excavació (Foto: Arxiu
Tarradell).

Figura 11. Desmuntatge de T133 durant el procés d’exca-
vació (Foto: BBM).
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UN EXEMPLE DE RESTAURACIÓ: LA TOMBA 133

L’estructura T133, situada al límit de la zona nord del
jaciment, s’ha preservat fins ara dels diversos temporals que
el van erosionant. Tot i no ser visible fins al moment de la
seva descoberta —l’any 2014—, el primer nivell de pedres i
sediments  correspon,  sens  dubte,  a  la  llevantada  de  l’any
2001. Això assenyala el punt compromès en què es troba en
relació amb la seva conservació futura. A la intervenció del
2015 se’n  va  iniciar  l’excavació (Hernández-Gasch  et  al.,
2016 c), però no va ser fins a la campanya del 2016 que es
va procedir  al  desmuntatge controlat  de  la  meitat  nord-est
per poder extreure llosa de coberta que cobria la fossa amb
la seva inhumació a l’interior (Hernández-Gasch et al.) (Fig.
11).

A fi d’aixecar la llosa, de 2,7 tones de pes, es va utilit-
zar  una retroexcavadora que la va arrossegar mitjançant la
col·locació d’uns ancoratges i la utilització d’eslingues. Des-
prés de l’excavació i documentació de la inhumació, es va
retornar la llosa de coberta al seu lloc original i es van re-
muntar els blocs de la corona o parament. Per donar més so-
lidesa  al  conjunt,  les  pedres  s’han  tornat  a  col·locar  amb
l’ajuda d’un morter de calç lleugerament tenyit.

AMENACES SOBRE LA NECRÒPOLIS

Els treballs d’adequació de l’entorn —amb l’eliminació
de terreres d’origen divers—, l’excavació dels exteriors de
les sepultures i, sobretot, les tasques de consolidació efectua-
des de manera integral —per primera vegada s’han restituït
cobertes desmantellades en el transcurs dels treballs d’exca-
vació, oferint als visitants alguns exemplars complets que no
s’havien  pogut  contemplar  mai  abans— permeten  afirmar
que la necròpolis de Son  Real  es troba en el  grau més alt
d’observació dels darrers segles.

Tanmateix, una gran amenaça plana damunt el monu-
ment: ja ha perdut al voltant d’un 30% de les estructures per
acció de la mar (Fig. 12), una problemàtica que és d’esperar
que s’exacerbi fins a la seva total desaparició, si hem de fer
cas a les previsions de la pujada del nivell de la mar com a
conseqüència del canvi climàtic a finals d’aquest segle. 

Figura 12. Perímetre en què s’observen fosses retallades a la plataforma de ma-
rès i que palesa el progressiu encongiment de la necròpolis, un episodi del qual
ocorregué l’any 2001, quan un fort temporal de llevant va destruir un mínim de
vuit sepultures (Hernández-Gasch et al., 2005) (Foto: M.A. Escanelles / 2016).

El cementeri va ser situat de manera conscient i volguda ar-
ran de mar. Tot i així, possiblement no tan a prop com a l’actuali-
tat, ateses les fluctuacions del nivell de la mar des d’època proto-
històrica fins avui dia. Segurament es va construir en aquest lloc
per la concepció de la mar com un límit cognitiu entre l’illa i el
més enllà. En tot cas és una relació física ben establerta en tot el
litoral de Son Real, que acull altres evidències funeràries, tant de
l’edat del bronze com del ferro, i en relació amb tants altres hipo-
geus, coves i abrics dels litorals de les Balears. La mar, que fou
l’alfa de Son Real, bé en podria ser l’omega si no s’actua damunt
el monument en els propers decennis.
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