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ES ROSSELLS: RESULTATS PRELIMINARS DEL PRIMER PROJECTE TRIENNAL
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INTRODUCCIÓ

Aquest article pretén exposar els resultats obtinguts du-
rant les tres campanyes dutes a terme al poblat talaiòtic d’Es
Rossells, en el marc del projecte d’intervenció triennal 2014-
2016. El jaciment arqueològic es localitza a la possessió ho-
mònima, situada al terme municipal de Felanitx, entre els nu-
clis de Son Negre, Cas Concos i Campos. Durant la dècada de
1960 ja va ser estudiat per un equip d’acadèmics de la Univer-
sitat de Marburg, a Alemanya, els quals en van fer la primera
planimetria (Galmés i Javaloyas, 2015).

A partir d’aquest moment, i fins al 2014, el poblat va restar
al marge de les intervencions arqueològiques que s’han desenvo-
lupat a Mallorca. Indirectament, això també l’ha preservat i ha fet
que en reprendre les tasques ens trobem un poblat gairebé intacte.
Entre les seves principals característiques, és l’únic de tot Mallor-
ca que conserva la integritat del seu perímetre mural, la qual cosa
permet una oportunitat única per estudiar aquest tipus de cons-
truccions monumentals. Tot i així, s’ha de dir que la seva tècnica
constructiva està ben documentada a Mallorca i la podem trobar
en altres jaciments com el de Ses Païsses d’Artà i Son Herevet a
Felanitx. (Hernández i Aramburu, 2005).

Fruit de les característiques del jaciment i de la interven-
ció que es va dur a terme als anys seixanta sorgiren els objec-
tius del pla triennal, dels quals presentem aquí part dels resul-
tats. Cal dir que quan s’inicià aquest projecte el jaciment esta-
va completament cobert per  una densa vegetació d’ullastre i
mata que el feia totalment inaccessible. Per això es va plante-
jar  un projecte que consistia en l’eliminació de tota aquella
vegetació que impedís la visibilitat de la murada i que, a més,

posés en  perill  la integritat i la conservació de  l’estructura.
Igualment, també es va establir la necessitat de dur a terme
una nova planimetria, que acompanyàrem de la fotogrametria,
així com l’interès a datar la construcció de la murada. 

És per  això que,  durant  les dues  primeres  campanyes
d’intervenció, desenvolupades durant el  2014 i el 2015,  ens
vàrem centrar en les tasques de desbrossament, així com en la
realització de la planimetria i la fotogrametria perimetral de
l’estructura. L’esforç invertit en el desbrossament de la mura-
da ha permès que sigui totalment visible, la qual cosa possibi-
lita les visites al  jaciment, afavorint-ne d’aquesta manera la
posada en valor i difusió. Així mateix, la neteja de vegetació
ha permès aturar la degradació del mur en alguns punts.

Finalment, la campanya de 2016 es va centrar en la rea-
lització de tres sondejos a diferents zones de la murada, tant a
l’exterior del parament com al reble del mur. El resultat final
s’ha reflectit en la documentació de material tant ceràmic com
ossi,  que ens ha permès aproximar una cronologia de cons-
trucció i ús d’aquesta estructura. 

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LA MURADA

Les murades talaiòtiques són estructures de construcció ci-
clòpia que, segons les datacions disponibles a dia d’avui, sembla
que foren construïdes en el moment de transició cap al període ta-
laiòtic final; és a dir, entre els segles VII i VI aC. Tal com apunten
Hernández i Aramburu (2005, 128), les murades es localitzen a
diferents tipus d’assentament, com poblats, recintes  defensius,
monuments rituals i centres cerimonials. En el cas del jaciment
d’Es Rossells, ens trobam davant d’un poblat amuradat. 
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Sembla, llavors, que cap a finals del talaiòtic, inicis del
talaiòtic final es produeix un procés generalitzat de construc-
ció de murades al voltant dels poblats. Així, tot i que aquestes
no s’han conservat íntegrament, s’han documentat gairebé un
centenar de poblats amuradats a les Balears —enteses en el
sentit clàssic de Mallorca i Menorca— (Hernández i Arambu-
ru, 2005, 128). Entre aquestes, la murada d’Es Rossells desta-
ca perquè conserva el  seu perímetre de manera íntegra, així
com una alçada que en algunes zones pot arribar fins als 3 me-
tres. A més, aquesta conservació excepcional permet visualit-
zar les diferents tècniques constructives que s’hi han emprat. 

En el nostre cas, la murada presenta una forma oval, tal
com s’ha documentat en altres jaciments com Ses Païsses i
S’Illot. A més, cal dir que el tram nord de la murada d’Es Ros-
sells va ser reaprofitat per a la construcció d’una paret seca.
Tot i així, es pot resseguir el traçat arran de terra. Així, l’es-
tructura suma 301,5 metres lineals, el que fa un total de 6.640
metres quadrats construïts i un interior que engloba 5.900 m2.
Aquestes  dimensions  estan en  sintonia amb l’estudi  fet  per
Aramburu (1998, 160-161), que proposa, després d’analitzar
87 casos, que els recintes amuradats oscil·len entre els 1.300 i
els 12.000 m2, amb una mitjana de 6.123 m2. Al mateix temps,
la superfície dels poblats estaria entre els 3.000 i els 6.000 m2

(Salvador, 2015, 2). L’alçada màxima conservada de la mura-
da és d’entre els 2,5 i 3 metres, amb una amplària dels murs
d’entre 3 i 4 m. Tot això mitjançant només roca calcària, com
és habitual en aquest període, ja que el marès no s’emprava
perquè és més tou. Igualment, tampoc no es documenta la uti-
lització d’adob, fusta ni tàpies, com a la resta de poblats amu-
radats (Hernández i Aramburu, 2005, 130). 

En relació amb el  tipus de parament, es reprodueix el
sistema constructiu característic de la prehistòria balear:  els
murs  ciclopis  de  triple  parament  (Rosselló  Bordoy,  1973;
Hernández i Aramburu, 2005;  Salvà  et al.,  2015). Es tracta
d’un parament extern constituït per grans ortòstats retocats per
encaixar entre si; un d’intern format per filades irregulars de
blocs més petits escairats, i finalment un reble de pedres peti-
tes i terra (Rosselló Bordoy, 1973; Salvà, 1997; Hernández i
Aramburu, 2005; Rivas i Salvà, 2015; Salvador, 2015). 

Pel que fa als aparells constructius que es poden trobar
en aquests tipus d’estructures, la murada d’Es Rossells cons-

ta  d’un aparell ciclopi  que s’identifica  amb grans ortòstats
falcats amb pedres més petites que freqüentment es col·lo-
quen sobre un sòcol de pedres petites o mitjanes, encara que
a vegades  sembla  que es  col·loquen  directament  sobre  la
roca mare. La primera filada de roques, normalment col·lo-
cades verticalment, solen ser les més grans, en principi, tre-
tes d’una zona propera (Salvador 2015). A causa de les di-
mensions dels ortòstats sembla que hauria de ser així, tot i
que en el nostre cas encara  no hem localitzat cap possible
zona  d’extracció.  A mesura  que s'augmenta  l'alçada de  la
murada, els blocs col·locats són de menors dimensions i,  a
vegades,  mitjançant la utilització de roques de petita  mida
s'anivella la part superior  de l'última filada per  preparar la
superfície per una nova filada. 

En el nostre cas, tal i com ja hem assenyalat en altres oca-
sions (Salvà et al. 2015), el tram sud de la murada és el més
monumental i a partir d'aquest punt es produeix una disminució
de les dimensions de les pedres, seguida per els sectors est i la
part nord-oest i, finalment, el mur modern que es compon no-
més de pedres de petita mida. Així, el tram sud seria el de blocs
de majors dimensions, qüestió que, reiterem, podria estar relaci-
onada amb funcions defensives, simbòliques i de prestigi, pos-
siblement lligades a patrons de mobilitat a través del territori.
Tot i que tampoc no descartam altres opcions. 

Hernández i Aramburu (2005) fan una síntesi dels ele-
ments que poden  aparèixer  associats a recintes  amuradats,
d'entre els quals a la murada d'Es Rossells només hem pogut
documentar  portes i una possible poterna.  En relació a les
primeres, es tracta de dues portes tapiades a la part més mo-
numental de la murada -tram sud- que responen a la següent
estructura: dos brancals monolítics que podrien suportar una
llinda, la qual no es conserva. A la vegada, aquests brancals
poden estar assentats o no a continuació de la filada de base
de la murada. Igualment, sembla que en el nostre cas aques-
tes portes anaven seguides d’un corredor d’accés. Pel que fa
a les portes secundàries o poternes, Hernández i Aramburu
(2005) assenyalen que no se’n documenten a Mallorca. No
obstant això, el cas d’Es Rossells podria ser una excepció, ja
que al tram nord-est  documentam una possible poterna,  la
qual requerirà d’un estudi en més profunditat per determinar-
ne les característiques, tant físiques com funcionals (Fig. 1).
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Figura 1. Possible poterna al tram nord-est de la murada.

LES  DATACIONS  RADIOCARBÒNIQUES  I  EL SEU
CONTEXT:

Dels sondejos que es van dur a terme durant la 
campanya del 2016 es van recollir dues mostres del reble de la
murada i dues de davall del mur (Sondeig 1-16) per ser 
datades radiocarbònicament. Totes aquestes mostres han estat 
situades amb Estació Total Topogràfica (Fig. 2). Es tracta de: 

1- 1003-37: Fèmur d’ovicaprí recuperat a la UE 1003 
(nivell constructiu). 

2- 1005-47: Húmer d’ovella recuperat a la UE 1005 
(nivell constructiu).

3- 1007-60: Radi d’ovicaprí recuperat a la UE 1007 
(nivell preconstructiu).

4- 1007-54: Fèmur d’ovicaprí recuperat a la UE 1007 
(nivell preconstructiu).

D’aquestes mostres ens han arribat els resultats de la 
primera i la quarta (Fig. 3, 4 i 5), que són els que presentam a 
continuació: les dues mostres datades provenen de la cala del 
mur i són restes de fauna. La primera prové de la UE 1003, 
mentre que la segona prové de la UE 1007, situada uns 10-
15cm més avall que l’anterior. La UE 1003 correspon a un 
estrat constructiu, ja que és el mateix mur en contacte amb el 
reble. La segona mostra va aparèixer a escassos centímetres 

de la roca mare a la UE 1007, un estrat de color blanquinós 
beix amb clapes de cendra cobrint el desnivell que es produïa 
a l’oest de la cala i on s’assenta el mur (UE1003) a la part 
interna. 

Per tant, el primer és un estrat coetani a la construcció 
de la murada i el segon és anterior, encara que no podem 
precisar-ne l’antiguitat exacta, ja que és l’estrat on s’està 
assentant el parament intern de la murada. Pel que fa a les 
restes ceràmiques recuperades en aquests dues UE, no aporten
gaire més informació sobre la cronologia dels dos estrats. Es 
tracta de fragments de ceràmica indígena feta a mà que per la 
seva mida, grau d’erosió i absència de formes identificables, 
no en permeten precisar el moment de producció. A més, en 
aquestes cotes no va aparèixer cap tipus de fragment ceràmic 
d’importació com sí que ho fan als estrats més superficials 
(UE 1001 i 1002), que en tot cas van ser fragments informes, 
també molt erosionats, principalment de procedència 
ebusitana i itàlica dels quals no es pot dir gaire més a causa 
del seu estat de conservació.

Pel que fa als resultats de les datacions, apareguts a les 
figures 4 i 5, la datació radiocarbònica de la primera dona un 
resultat de 2.550 ± 25 BP, i la segona, 2.480 ± 25 BP, uns 
resultats que calibrats en un 95,4% o dos sigmes (2 σ) mostren
un interval possible entre: 801-748 Cal. BC (74.1%), 685-667 
Cal. BC (6,8%), 640-588 Cal. BC (12,2%) i 579-562 Cal. BC 
(2,3%), per a la primera; i 769-510 Cal. BC (95,4%), per a la 
segona. Aquests intervals amplis que ofereixen els resultats 
són deguts al fet que les datacions cauen a l’altiplà de 
Hallstatt. 

DISCUSSIÓ DE LES DATACIONS

A partir d’aquestes dues datacions, i un cop analitzat el
context  estratigràfic  i  les  restes  ceràmiques  recuperades,  la
principal conclusió és que és molt difícil establir una cronolo-
gia exacta per a la construcció de la murada. En el cas de la
primera mostra (KIA51493 1003-37) destaca l’interval que va
des de l’inici del segle VIII aC fins a mitjan del mateix segle,
però tampoc s’hauria  de descartar  el  període comprés entre
640-588 Cal. BC (12.2% a 2 σ); per tant, mitjan segle VII aC o
inicis de segle VI aC. 
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Figura 2. Planimetria del Sondeig 1-16 amb les mostres de C14 encerclades en vermell. 



En canvi, la segona mostra datada (KIA51494 1007-54)
presenta un interval probable massa ampli que no exclou cap
de  les  dues  possibilitats  comentades  anteriorment,  ja  que
s’allarga des del 769 fins al 510 Cal. BC (95,4% a 2 σ); és a
dir, des de la segona meitat del segle VIII aC fins a finals del
segle  VI aC.  Si  posem més atenció al calibratge  a  1 σ,  els
períodes més probables semblen 669-611 Cal. BC (23.9% a 1
σ), 593-541 Cal. BC (22.5% a 1 σ) i 753-727 Cal. BC (11.4%
a 1 σ), unes dates que tampoc permeten afinar més la datació
de la murada. 

Malgrat aquesta ambigüitat, els resultats obtinguts concor-
den amb els obtinguts a altres jaciments com Ses Païsses a Artà
(Hernández i Aramburu, 2005) o Es Pou Celat a Porreres (Pons,
2009). Així, en el cas de Ses Païsses es van datar dues mostres
(KIA-11892 i KIA-11867) del sector Corral de la zona PE/S, una
a l’exterior del parament intern de la murada però molt a prop
seu, i una altra mostra (KIA-14319) del sector R-20, zona PE/N,
a uns estrats que «se configuran como un nivel de regularización
en relación al uso y circulación por el espacio adyacente a la mu-
ralla, claramente anteriores a la construcción y uso de la casa (R-
20)» (Hernández i Aramburu, 2005, 142). Els resultats de les da-
tacions els van permetre apuntar  a dos moments en  els quals
s’hauria pogut construir la murada: «El primero se sitúa en la pri-
mera mitad del siglo viii a.C. (UE 77 a 1 σ 0.31) y a 2 σ (0.25),
UE 60 a 1 σ (0.84) y a 2 σ (0.63); el segundo cubre el siglo vii
hasta mitad del siglo vi a.C. (UE 77 a 1 σ 0.18 y 0.51) y a 2 σ
(0.75), UE 60 a 1 σ (0.13 y 0.03) y a 2 σ (0.37), UE 72 a 1 σ
(1.00).» (Hernández i Aramburu, 2005, 143). 

Pel que fa a Es Pou Celat, en un primer moment el re-
sultat de la datació es va publicar sense el context estratigrà-
fic  (Van  Strydonck  et  al.,  2002).  La  mostra  (KIA-15713)
provenia  del  reble  de  la  murada  i  apuntava  a  un  interval
comprès  entre mitjan  segle viii  aC fins a  inicis del  iv aC
(2405 ± 30, 750-397 Cal. BC a 2 σ). En publicacions posteri-
ors (Pons, 2009) s’afinava el context d’aquesta datació: «Al
sector on la murada no té parament intern es pogué detectar
un nivell estratigràfic d’assentament humà anterior a la cons-
trucció d’aquest element. Era una petita bossa de materials
situats a la mateixa altura que el sòcol del parament extern i
que ocupava un espai d’uns 40cm» (Pons 2009, 91). És, per
tant,  una datació feta  sobre fauna d’un estrat  anterior a la

construcció de l’estructura. 
Veiem, per tant, com en els dos casos els resultats són si-

milars als  obtinguts  a  les  datacions  del  Sondeig 1-16 d’Es
Rossells, però, tant Hernández i Aramburu com Pons es mos-
tren més partidaris d’aplicar una cronologia baixa (des del vii
BC fins a la primera meitat del vi BC) a la construcció de les
murades, amb vista al context estratigràfic d’on procedeixen
les mostres. 

Un altre cas seria el de la murada de Son Fornés i la pe-
riodització que els seus investigadors proposen per a la cons-
trucció d’aquestes estructures, al voltant del vi-v aC (Lull et
al., 2008). En aquest cas, però, les datacions provenen d’un
context domèstic adossat a la cara interna de la fortificació, la
del  recinte G1 (KIA-20473) i G4 (KIA-20461) (Lull et  al.,
2008, 49). A més, la murada de Son Fornés presenta un para-
ment exterior distint al tractat en aquest article, de blocs dis-
posats en filades horitzontals. És per això que pensam que no
s’ajusta al model que aquí presentam, ni per cronologia ni per
tipologia. Així, com afirmen Llull et al. (2008) i Pons (2009),
tal vegada la tècnica constructiva dels paraments podria indi-
car diferents cronologies, però és un tema que encara ha de ser
estudiat més profundament. 

CONCLUSIONS 

Arran de tot  el  que hem exposat  anteriorment, podem
veure com les dues datacions obtingudes a Es Rossells aporten
més dades sobre el moment de construcció de les murades ta-
laiòtiques, però no acaben de ser concloents perquè es troben
dins l’altiplà de Hallstatt.  En aquest  cas, al contrari del que
succeeix a Ses Païsses, el context estratigràfic no aporta prou
informació com  per  precisar  més  les  datacions  obtingudes.
Sembla més coherent, per tant, seguir la cronologia exposada
per Hernández i Aramburu (2005) i Pons (2009), que propo-
sen que aquestes estructures es van edificar entre el segle VII

aC i la primera meitat del VI aC, però tampoc s’hauria de re-
butjar  definitivament  una  cronologia  constructiva  alta  (VIII

aC). Malgrat això, hem de tenir present que estem en espera
dels resultats de les altres dues mostres recollides i confiam
que ens ajudin a precisar la cronologia, tot i que també s’hau-
ran de continuar fent estudis en aquest sentit. 
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Figura 3. Perfil oest del Sondeig 1-16, en què es representa l’alçada d’on van
ser extretes les mostres de C14, encerclades en vermell.

Cal dir, però, que els materials documentats a la base de
la murada, ceràmica indígena i un punxó d’os localitzats en
contacte amb la roca base (el mateix estrat del qual prové la
mostra KIA51494) —així com la presència d’un molí de pe-
dra reutilitzat com a part del parament intern de la murada—
evidencien que en aquesta àrea hi havia ocupació prèvia a la
construcció d’aquest element. Per tant, les datacions antigues
a la base de la murada es podrien relacionar amb un període
d’ocupació anterior.

En relació amb aquestes troballes, s’hauria de destacar l’es-
tructura de forma circular, a escassos metres de distància en di-
recció oest del Sondeig 1-16 i que es podria tractar d’un talaiot
molt arrasat, però només futures intervencions esclariran aquest
punt. També hem de tenir present que a l’entorn del poblat es do-
cumenten altres elements com per exemple possibles navetes, ta-
laiots i una plataforma esglaonada, que donarien pes a la hipòtesi
d’un poblament bastant anterior a la construcció del mur (Bor-
doy, 1945; Rosselló, 1962; Pons, 1999, i Salvà, 2001). 

Per  tant,  sembla  que hi ha prou  informació com per
plantejar-se que les dues mostres datades podrien correspon-
dre amb les datacions radiocarbòniques més antigues, encara

que sigui  per  un  ús  continuat  del  territori  de la  possessió
d’Es Rossells des de l’edat del bronze. Aquestes restes que
es  van  emprar  per  reblir  el  mur  (més  clarament  en  KI-
A51493, que es va recuperar a un estrat constructiu) podrien
ser de finals del VIII aC o inicis del VII aC, sense que això im-
pliqués que el mur fos d’aquest moment. Així mateix, s’ha
de tenir present que de les dues mostres datades, la més anti-
ga és la que prové del reble del  mur (KIA51493) i la més
moderna (KIA51494) és de l’estrat previ a la seva construc-
ció, encara que això podria ser a causa que la mostra de l’in-
terior del mur es troba en posició secundària. Si combinem
les  dues  datacions  obtenim el  resultat  de 785-548 Cal. aC,
una data que no aporta una major precisió a les tractades an-
teriorment. Però tampoc hem d’obviar que aquestes estructu-
res tenen una gran dispersió arreu de les illes Balears, amb
tot el que això implica. Per això ens sembla probable que el
seu període de construcció s’allargui en  el temps —encara
que no siguem capaços d’indicar el moment en el qual s’ini-
cia la seva erecció, ni quan es deixen d’edificar— i que les
seves tipologies vagin variant,  donant com a resultat mura-
des com la de Son Fornés. De totes maneres, per ara aques-
tes afirmacions no passen de ser simples hipòtesis. El que sí
que sembla clar és que el tram de murada excavat a Es Ros-
sells de cap manera és anterior a mitjans segle VIII BC, però
hauran de ser  futures intervencions les que aportin més da-
des amb què precisar millor la cronologia de l’estructura.
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