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RESULTATS PRELIMINARS DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL JACIMENT 
DE SES TALAIES DE CAN JORDI (SANTANYÍ)

Montserrat Anglada
Nicolau Escanilla
Beatriz Palomar 

Damià Ramis

INTRODUCCIÓ

Des de finals del segle XIX, en què trobem la primera re-
ferència al poblat talaiòtic de  «Talaies de Can Jordi» en  un
manuscrit del prevere santanyiner Guillem Vadell, són múlti-
ples les referències al jaciment en obres de diferent rellevància
(Mascaró Pasarius,  1958,  1963  i  1967;  Mascaró Pasarius i
Aguiló, 1970; Enseñat, 1971; Rosselló Bordoy, 1973; Aguiló,
1974; López, 1984; Aramburu et al., 1994; Pons, 1999, i Car-
reras, 2001). No va ser, però, fins a la troballa de dues espases
de bronze a finals dels anys setanta (Aguiló et al., 1979) que
el jaciment va esdevenir centre d’atenció per part de la comu-
nitat  d’arqueòlegs.  A principis  dels  anys  vuitanta  del  segle
passat es van dur a terme les primeres intervencions arqueolò-
giques, centrades en una de les habitacions adossades a l’únic
talaiot que es conserva encara visible i que fou interpretada
com un taller de ceràmica (López Pons, 1984) .

L’any 2013 l’associació cultural Lausa de Santanyí  va
promoure tot un seguit d’actuacions per a la recuperació del
jaciment mitjançant la dinamització d’actuacions relacionades
amb la investigació, la restauració i la divulgació del jaciment.
La iniciativa arrencà amb tasques de desforestació i neteja del
jaciment i amb la restitució d’un tram de murada al sector C
del poblat,  intervenció dirigida per l’arqueòleg Cristòfol Sa-
lom i que fou possible gràcies al voluntariat dels membres de
l’esmentada associació. En aquest context, es redactà un plan
quinquennal  d’intervencions  arqueològiques  que  finalment
fou aprovat pel Consell Insular de Mallorca l’any 2015. Així,
durant els mesos d’agost dels anys 2015 i 2016 i gràcies al su-
port de l’Ajuntament de Santanyí, el Consell de Mallorca i Lau-
sa,  s’han  fet  les  dues  primeres  intervencions  arqueològiques
d’excavació i restauració a l’àrea sud del poblat (sector C), els
resultats preliminars de les quals us oferim a continuació.

DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT

El poblat es troba a la vora del camí de Can Jordi, a una
distància d’uns 2  quilòmetres en línia recta al  nord-nord-est
del nucli de Santanyí. Tot i que el jaciment ha patit la destruc-
ció de molts dels seus elements arquitectònics per a la utilitza-
ció de la pedra en la construcció de camins i carreteres, encara
avui conserva els elements bàsics que permeten definir les ca-
racterístiques principals del seu traçat urbanístic.

Es tracta d’un poblat emmurallat de planta ovalada amb
uns eixos perpendiculars aproximats de 170x90 metres. El re-
corregut conservat de la murada és de 200 metres aproximada-
ment i, tot i que el tram nord no es conserva, el seu traçat total
hauria estat d’uns 400 metres. Diferents portals definits per les
seves llindes monolítiques haurien donat accés a l’interior del
poblat. 

Pel  sud-est,  la  murada s’adossa  a una habitació radial
aferrada al mateix temps a  l’únic talaiot  que s’hi  conserva.
Una segona habitació radial annexa al talaiot i a la qual ens re-
feríem més amunt, fou interpretada com a taller de ceràmica
(López, 1984).

El talaiot és de planta circular, amb 12 metres de diàme-
tre i uns 3 metres d’altura conservada. L’entrada es practica a
través d’un corredor en zig-zag i dona a la sala central, on es
conserva la columna central polilítica. 

Pel  que fa  a altres estructures conegudes abans de les
nostres intervencions, cal destacar una construcció quadrangu-
lar associada a la murada al tram oest (tal vegada amb funci-
ons defensives), així com dos possibles talaiots circulars avui
desapareguts i als quals es refereixen les fonts orals (Aguiló et

al., 1979).
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Figura 1. Vista general del jaciment amb les estructures visibles i, a la zona inferior de la imatge, l’àrea del sud del poblat on s’ha in -
tervingut durant les campanyes del 2015 i el 2016 (foto de Llorenç Alajarín).



LES EXCAVACIONS

Les excavacions s’han desenvolupat al  sector  C,  cor-
responent al sud del poblat, tant l’espai comprès entre la mu-
rada i el mur de partió amb la parcel·la on es troba el talaiot,
com a la zona extramurada al llarg del seu recorregut en sen-
tit est-oest i nord-sud. 

L’excavació  dels  nivells  superficials  l’any  2015  va
treure a la llum un complex entramat de construccions de di-
ferents èpoques que, juntament amb els materials recuperats,
van permetre establir unes primeres hipòtesis de treball so-
bre les transformacions socials i urbanístiques del poblat. 

Després d’una primera fase talaiòtica de què serien tes-
timonis visibles el talaiot i les seves dues habitacions radials,
un nou període de canvis marcat per les convulsions socials
provocà la reestructuració del poblat. Els dipòsits talaiòtics
de  l’habitació  excavada  aferrada  al  talaiot  (López,  1984;
Pons,  1999)  aparegueren  segellats  per  nivells  d’incendi.
Aquest  tipus de  col·lapse violent  d’estructures  talaiòtiques
està documentat a altres poblats de l’illa (Amengual  et al.,
2010): Talaia Joana a ses Salines, talaiots A i B de Capocorb
Vell a Llucmajor i des Velar a Sencelles (Colominas, 1920),
talaiot des Rafal Cagolles a Manacor (Amorós, 1929), talaiot
del Vincle Vell a Palma (Rosselló Bordoy, 1962), talaiot de
Son  Serralta  a  Puigpunyent  (Rosselló  Bordoy  i  Camps,
1971), habitacions i talaiots de Son Forners a Montuïri (Ga-
sull  et  al.,  1984)  i   talaiots  de  Son  Fred  i  de  Cas  Canar
(Aramburu-Zabala, 2011). 

A l’incendi que sembla que va provocar el col·lapse del
poblat talaiòtic li hauria seguit l’aixecament de noves estruc-
tures d’habitació (encara no excavades), aquesta vegada pro-
tegides per una murada defensiva imponent. S’hauria cons-
truït  a  principis  del  període  posttalaiòtic  o  talaiòtic  final,
possiblement a cavall entre els segles  VI i  V cal.  ANE si es
valoren les seves similituds amb altres murades datades, com
ara  Ses  Païsses  (Hernández-Gasch  i  Aramburu-Zabala,
2005), el Pou Celat (Pons, 2009) o Son Fornés (Amengual et

al., 2010), així com el seu adossament a una de les habitaci-
ons radials del talaiot. 

Els altres tres contextos excavats ja pertanyerien a una
fase avançada del posttalaiòtic i prèvia a la conquesta roma-

na. Es tracta  d’una àrea  de  combustió,  possiblement  a cel
obert, aferrada al parament intern de la murada, un enterra-
ment dins una esquerda a la roca a l’exterior de la murada i
pròxima al portal 2, i un taller metal·lúrgic associat a un pe-
tit recinte d’habitació també a l’exterior de la murada.

LA MURADA

El  seu  parament  extern  mostra  trams  diferenciats  al
llarg de tot el seu recorregut pel que fa a les dimensions, for-
ma  i  col·locació dels  blocs.  Al  sector  que  ens  ocupa  fou
construïda a partir de grans blocs i ortoestats més petits que
descansen sobre un sòcol de pedres planes. Al llarg del tram
excavat s’han identificat tres portals d’accés (de P2 a P4), tot
i que en aquest sector n’hem d’afegir un quart, proper al ta-
laiot, en el qual encara no hem intervingut.

Malgrat que la seva aparença inicial feia pensar en una
construcció simple de doble parament amb reble, s’han do-
cumentat elements constructius que han evidenciat una com-
plexitat fins ara insòlita a les murades dels poblats de Ma-
llorca  i  que  tindrien  una  funció  clarament  defensiva.  En
aquest sentit, s’ha recuperat un projectil de fona al perímetre
exterior de la murada. 

Així, l’accés pel portal P2 apareix protegit per una pe-
tita cambra construïda a l’interior de la mateixa murada. Es
tractaria  d’una  garita  o casamata  situada  al  flanc  oest  del
portal d’aproximadament 4 metres quadrats practicables, a la
qual s’accediria per una estreta entrada d’uns 40 centímetres.
La seva coberta, de falsa cúpula, està esfondrada. Aquestes
característiques fan pensar en un espai de guaita. Aquesta hi-
pòtesi, però, s’haurà de contrastar amb l’excavació en prope-
res campanyes.

Un segon element relacionat amb funcions defensives
seria una estreta obertura com una guaitera també al costat
oest del portal P3. Aquesta obertura, i a diferència de la ga-
rita del P2, s’hauria practicat en algun moment posterior a
la  construcció  de  la  murada.  Aquestes  reformes  haurien
comportat la supressió de blocs dels paraments extern i in-
tern i el buidatge i paredat del seu reble intern de manera
que podia accedir-se al finestró de guaita a través d’un es-
tret passadís.
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Figura 2. Vista zenital del tram occidental del sector C en acabar la interven-
ció del 2016 (Foto: Llorenç Alajarín).

RECINTE AMB ESTRUCTURES DE COMBUSTIÓ 

A l’interior  de la murada, al sector corresponent al P2,
s’ha excavat parcialment un petit recinte del qual no s’han po-
gut definir amb claredat els seus murs de tancament, amb ex-
cepció del parament intern de la murada que el delimita pel
sud. De fet,  els altres murs que  demarquen l’àrea  són  molt
precaris, de factura molt irregular, i difícilment podrien haver
tingut una funció estructural més enllà de servir de contenció
a alguna de les estructures de combustió documentades.

Aquest fet,  juntament amb les grans dimensions de les
tres estructures de combustió que s’anaren superposant al llarg
del temps i les grans acumulacions de cendres documentades,
fan plantejar la possibilitat que es pogués tractar d’un espai a
cel obert. Esperem aclarir aquest extrem en properes excavaci-
ons. Aquestes llars de foc venen definides per una solera d’ar-
gila termoalterada amb unes dimensions conservades de més
de 1x1,5 metres de superfície. 

No descartem que davall de la tercera i darrera solera de
combustió trobada n’hi puguin haver  més.  En aquest sentit,

cal destacar una quarta estructura de tan sols 40 centímetres
de diàmetre que també estava relacionada amb activitats de
combustió. Està definida per un cercle de pedres petites amb
argila termoalterada al seu interior. Hauria estat en ús junta-
ment amb la tercera llar de foc, i no descartem que es pogués
haver bastit sobre una foganya anterior  encara no excavada.
Podria tractar-se d’un braser  auxiliar  com els dos que s’han
documentat a Son Fornés, d’idèntiques dimensions, en contex-
tos del segle II ANE Es tracta de dos brasers associats a sen-
gles llars de foc, un al santuari 2 i un altre a l’habitació HR11
en contextos del segle II ANE

El material ceràmic de producció local i el d’importació
associat a cada una de les soleres de combustió ens situa tam-
bé al segle II ANE L’ús d’aquest espai s’hauria produït després
que la garita hagués perdut la seva funcionalitat, ja que l’accés
al seu interior quedà condemnat per estructures associades a
l’espai de combustió. També coincidiria  amb el  moment  en
què el portal de la murada P2 va ser condemnat, ja que el ni-
vell  de pedruscall  que hi trobàrem damunt de l’enllosat del
passadís correspon igualment al segle II ANE. 

ENTERRAMENT EXTRAMURADA

Mentre es procedia a l’excavació de la terra de conreu al
tram oest de la murada, a uns 10 centímetres de profunditat, es
localitzà un enterrament primari individual. En aparèixer  un
nivell d’argiles ataronjades i dins una esquerda a la roca, es va
poder distingir amb claredat l’existència d’ossos humans, con-
cretament la part distal d’un fèmur i la proximal d’una tíbia
que apareixien articulats, en forta flexió,  així com la secció
d’un crani que havia estat alterat a causa d’una sobreexposició
i altres ossos petits. 

Es tracta d’un home d’entre 21 i 24 anys que fou diposi-
tat en postura fortament flexionada dins l’esquerda de la roca i
cobert amb calç. Es trobà en posició sedent, amb els peus cre-
uats, l’esquerre damunt del dret, el braç dret estirat i la mà re-
colzada sobre el fons de la fossa. Tenia el braç esquerre flexio-
nat, amb la mà sobre el pit. L’estudi antropològic, dut a terme
per  Francisca  Cardona,  conclou que es tracta d’un individu
amb una estatura d’aproximadament 1,60 metres que havia fet
esforços físics continuats al llarg de la seva vida. De l’àmbit
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patològic, les dents són les que han aportat les úniques dades
rellevants: s’hi han observat plaques de tosca que indicarien
una dieta rica en carbohidrats i escassa higiene oral. La pre-
sència de dues línies d’hipoplàsia al caní dret superior indica-
rien que l’individu passà per dos episodis d’estrès fisiològic,
entre els 4 i 5 anys, possiblement relacionats amb carències a
la dieta o a infeccions o traumatismes locals.

L’estudi de les restes òssies de bou i ovicaprí que es tro-
baren a l’interior de la fossa permetran confirmar si hi foren
dipositats a manera d’ofrena. La manca d’objectes associats a
l’enterrament no permet atribuir una cronologia precisa, però
per altres  enterraments similars a  Mallorca  (Capocorb Vell,
Cas Canar,  Almallutx,  Antigors,  Son  Ferrandell-Olesa,  Son
Fornés) se situen als segles II-I ANE Aquest punt es confirma-
rà amb els imminents resultats de l’anàlisi de carboni 14.

TALLER METAL·LÚRGIC 

A la part més oriental de l’exterior de la murada es van
localitzar, sota un nivell d’enderroc i en una zona molt afecta-
da per grans arrels i les tasques de conreu, les restes d’un ta-
ller metal·lúrgic. Aquest està associat als treballs de forja de
ferro per a la purificació del metall abans de ser destinat a la
producció d’objectes. Juntament amb una petita fornal de pe-
dra calcària, es van documentar dues grans pedres, una encara
in situ que, juntament amb la fornal, s’havia bastit sobre una
plataforma d’argila endurida pel foc. Les restes de tovot forta-
ment termoalterat fan pensar que la part elevada de l’estructu-
ra originària estaria construïda amb argila, reconstruïda de bell
nou  cada  vegada  que  acabava  un  procés  pirometal·lúrgic;
d’aquí la seva quantitat.

La llosa-fornal,  de  37x21 centímetres,  presentava  una
cubeta o concavitat al centre d’uns 10 centímetres de diàmetre
i uns 6 centímetres de profunditat. Les fortes temperatures que
va patir  durant la reducció o forja del ferro van provocar la
seva degradació, la qual cosa va obligar a la seva consolidació
per garantir-ne la integritat abans de ser extreta.

A l’interior de l’estructura i entre els dipòsits de cendres
trobats al seu voltant es recuperaren diversos tipus de residus,
entre els quals hi ha els ja mencionats fragments de tovot amb
negatius de branques i fulles i aspecte cristal·lí a la cara inter-

na: a causa de les altes temperatures, la cara interna de les pa-
rets de l’estructura d’argila es va transformar en unes escòries
cristal·lines amb tonalitats i reflexos blaus i verdosos. 

D’altra banda, aparegueren tres tipus d’escòries o con-
glomerats de forn magnètics que no són residus de l’estructura
sinó de l’objecte de treball. Les primeres són unes escòries de
forma planoconvexa,  poroses  a  l’interior  i  amb coloracions
ataronjades i negres. Un segon tipus està format per escòries
laminars de color blanquinós i amb restes de ferro adherit. Fi-
nalment, el  subproducte principal de l’activitat metal·lúrgica
són unes escòries planes, massives, que apareixen sempre en
petits fragments a causa de la fragmentació intencional. Vistes
en secció, la cara superior mostra una fina làmina d’un mil·lí-
metre amb un major contingut fèrric. Aquestes darreres sem-
blen correspondre a escòries de tipus plattenschlaquen, vincu-
lades a algun procés escorificant de colada que de moment no
podem definir. 

En espera d’acabar un estudi tecnològic en major pro-
funditat, l’absència de restes de mineral que podríem associar
a una reducció primària fan pensar  que el material treballat
eren llúpies de ferro que s’anaven purificant mitjançant calor i
forja fins a obtenir un material més pur que permetés la fabri-
cació d’artefactes. 

A més, tot i que cal esperar els resultats del carboni 14 i
que els materials d’importació han estat molt escassos i poc
concloents pel que fa a la cronologia (escassos fragments in-
formes d’àmfora),  podem aventurar  que aquest  taller  hauria
estat en funcionament possiblement cap a finals del període
posttalaiòtic, tal vegada a partir del segle III ANE. Això permet
inferir una vora de ceràmica indígena que es trobava dins de la
base d’argila sobre la qual es bastí la fornal, així com altres
fragments ceràmics associats al seu moment d’ús.

Altrament, el taller  es trobava sobre un nivell talaiòtic
arrasat del qual es recuperaren fragments ceràmics diagnòstics
d’aquell període. De fet, al nord de la fornal s’excavà un petit
recinte de tan sols 3,7x1,5 metres, que hauria pogut corres-
pondre a una àrea domèstica relacionada amb el taller. Els ma-
terials ceràmics recuperats al seu interior són molt escassos i
ens  situarien  en  algun  moment  avançat  de  l’edat  de  ferro.
L’element de més rellevància és un fragment de molí de vaivé
associat a llavors de cereal carbonitzades.
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Figura 3. Vista zenital del tram oriental del sector C en acabar la intervenció del 2016 (Foto: Llorenç Alajarín).

Figura 4. Panoràmica del tram sud de la murada al sector C, amb indicació de la ubicació dels portals, després de les intervencions
d’excavació i sanejament dutes a terme durant la primera campanya.



Aquest recinte es construí tancant amb un mur irregular i
de factura tosca, el mur Q (vegeu figura 4), l’espai preexistent
entre dos murs d’estructures  talaiòtiques  (murs P i  E),  així
com la murada posttalaiòtica (murs D).

TREBALLS DE RESTAURACIÓ

Durant la campanya del 2016 va tenir lloc la consolida-
ció d’un tram de la murada del sector C. Una de les primeres
tasques necessàries va ser documentar tots els elements arqui-
tectònics desplaçats o caiguts i que es trobaven en posició se-
cundària respecte de la murada. Aquests blocs es van retirar
provisionalment per alliberar la zona d’excavació dels exteri-
ors. D’una banda, a partir de la documentació generada durant
el 2015 va ser possible identificar alguns dels elements arqui-
tectònics desplaçats. D’altra banda, va ser necessària una nete-
ja superficial de la zona del sòcol, ja que part del reble interior
de la murada es trobava desplaçat i cobria parcialment el lloc
on s’havien de resituar les pedres.

Es van dur a terme feines auxiliars com ara l’enganxat
d’ortoestats, com és el cas de la pedra 28, que es trobava tren-
cada i va ser possible trobar el fragment que li mancava. Es va
utilitzar resina d’alta resistència a causa del pes del tros que
s’havia d’aferrar. 

A causa que no es van poder trobar tots els elements ori-
ginals de la filada d’ortoestats del sector que s’havia de conso-
lidar, hi restà una llacuna a la murada que s’havia de tancar
per dos motius. D’una banda, s’havien de cloure les pedres
originals  per  consolidar  el  conjunt.  D’altra  banda,  s’havia
d’evitar el desplaçament del reble intern de la murada. Si no
hagués estat així, la intervenció no hauria estat una interven-
ció definitiva, eficaç ni amb durabilitat en el temps. En aquest
sentit, s’utilitzaren tres elements arquitectònics provinents de
la mateixa àrea d’excavació per tancar aquest sector de la mu-
rada donant estabilitat, lectura i coherència al conjunt. Els ele-
ments  afegits  (tres  elements  arquitectònics)  aniran  marcats
amb una petita tessel·la d’un centímetre quadrat a la part infe-
rior dreta perquè quedin diferenciats dels originals.

La col·locació de les pedres es va dur a terme en sec,
respectant la tècnica original de la construcció,  amb l’ajuda
d’algunes falques per  estabilitzar les peces. Val a dir  que la

pèrdua matèrica dels blocs havia reduït significativament  la
seva estabilitat original. Es va dur a terme l’estacat de pedres
a la part interior, mitjançant pedres allargades fixades amb fal-
ques, tot desplaçant les forces lateralment per evitar l’empenta
cap als elements petris del parament exterior de la murada. Un
cop fixades en sec, es va utilitzar una tela geotèxtil per cobrir
la part interior de la murada i diferenciar el reble que a conti-
nuació s’afegiria. L’acabat del reble entre paraments es va fer
amb pedra de mida mitjana i petita.

D’altra banda, durant els treballs d’excavació al sector
E4, es va  localitzar la pedra superior  d’un dels brancals del
portal P3 de la murada. Aquesta va ser documentada i recol-
locada en sec, amb l’ajut de la grua, al seu lloc original.

Aquesta intervenció ha tingut en compte els tres criteris
bàsics de mínima intervenció. Això no obstant, la necessitat
primera era l’estabilitat del conjunt, així com la seva lectura
per no interferir a l’hora d’entendre el jaciment, en aquest cas
la  murada,  que pel  que fa  a  lectura  mostra  diferents para-
ments, tancaments i afegits d’època moderna-contemporània
(pedra petita en sec). 

Totes aquestes tasques van ser  dutes a terme amb una
grua aportada per  l’Ajuntament  de  Santanyí  i  l’inestimable
ajut dels membres de l’associació Lausa i de la brigada de Pa-
trimoni Històric del Consell de Mallorca.

CONCLUSIONS

Les dues campanyes d’intervencions arqueològiques efec-
tuades el 2015 i 2016 a les talaies de Can Jordi han suposat un
primer pas per aprofundir en el coneixement i la recuperació
d’aquest poblat emblemàtic.  En aquest sentit,  la mobilització
del voluntariat entorn a Lausa com a promotora inicial del pro-
jecte ha estat cabdal i una experiència sense precedents a l’illa.
Fins a la data, les excavacions i la consolidació de la murada
s’han dut a terme a l’àrea sud del poblat, a l’anomenat sector C.
A la llum del que fins ara coneixem, Can Jordi hauria tingut una
evolució similar a la d’altres poblats mallorquins construïts en
època talaiòtica (900-600/500 ANE) i ocupats fins a la conques-
ta romana el 123 ANE, tot i que no deixen de ser freqüentats en
èpoques posteriors al llarg del primer mil·lenni de la nostra era,
especialment en època medieval islàmica.
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De la primera fase talaiòtica són visibles el talaiot circular i
algunes habitacions que hi ha adossades, una de les quals ha estat
interpretada com a taller de ceràmica (López, 1984). El col·lapse
d’aquest taller, com molt possiblement el del talaiot i la resta de
cases del poblat, es produí com a conseqüència d’un violent in-
cendi. Després d’aquest episodi, possiblement en algun moment
del segle VI ANE, a inicis del període posttalaiòtic o talaiòtic fi-
nal, es construí una murada amb estructures defensives insòlites
fins a la data a Mallorca, tot reaprofitant antics murs de cases i ta-
laiots. A l’espai protegit per la murada s’alçà un nou poblat del
qual encara no s’ha excavat cap habitació. 

Una sèrie de reformes a la murada que evidencien la ne-
cessitat de reforçar les defenses (el cegament d’alguns portals i
l’obertura de guaiteres), el taller metal·lúrgic, el recinte amb fo-
gars i la inhumació —en espera de ser confirmat pels resultats
de les anàlisis de carboni 14— serien evidències d’un moment
molt avançat del posttalaiòtic, entorn al segle II ANE, i, per tant,
immediates a la conquesta romana. Pels materials trobats en su-
perfície, el poblat podria haver-se abandonat com a conseqüèn-
cia de la colonització romana, tot i que va ser de nou ocupat, o
simplement freqüentat, en època medieval islàmica.
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