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RESULTATS PRELIMINARS DE LES INTERVENCIONS REALITZADES ALES HABITACIONS 
ADOSSADES AL TALAIOT QUADRAT DE S’HOSPITALET VELL, MANACOR

Magdalena Salas
Damià Ramis

INTRODUCCIÓ

El jaciment de s’Hospitalet Vell es troba a la zona sud
del terme de Manacor, prop de la costa en direcció a Cales de
Mallorca. Està situat al polígon 21, parcel·la 121, del terme de
Manacor i també està inclòs en el catàleg de centres d’interès
cultural d’aquest terme, amb el número d’inventari AJ-140. És
propietat  municipal,  la  qual  cosa  n’ha  motivat  l’estudi  i  el
deure de conservació per part de l’Administració, tal com in-
dica  la  Llei  de  patrimoni històric de les Illes  Balears (Llei
12/1998, de 21 de desembre).  Es tracta  d’un jaciment  amb
múltiples fases que abracen  des de l’edat  del bronze (Pons,
1999;  Ramis i Salas, 2014) fins a l’època islàmica  (Riera i
Rosselló-Bordoy, 1995). Des de l’any 2002 el Museu d’Histò-
ria de Manacor i l’Ajuntament de Manacor hi desenvolupen
de manera ininterrompuda campanyes anuals de recerca, con-
servació i difusió del jaciment. En aquest treball es presenten
els primers resultats del Projecte d’excavació, consolidació i
difusió del recinte adossat  al talaiot quadrat de s’Hospitalet
Vell (Manacor), executat entre els anys 2011 i 2015.

L’anomenat  recinte  adossat  és  un  edifici  de  tendència
quadrangular situat al sud del talaiot quadrat, al qual es recol-
za (Fig.1). El seu mur perimetral és de caràcter ciclopi, amb
un parament exterior format per grans ortostats molt ben en-
caixats i situats sobre un sòcol. Els paraments interiors estan
bastits a base de fileres de blocs calcaris de mida més modes-
ta. Presenta dos portals d’entrada. El principal, situat al cantó
est, connecta a través d’un corredor enllosat amb un gran pati,
que és el que articula l’espai interior. L’altre portal, situat al
costat sud-oest, està en mal estat, igual que tot l’angle oest de
l’edifici, molt malmès pel mur de pedra seca que fa de límit de
la propietat. L’espai interior està format per una sèrie d’habita-
cions i estances de mida i forma diversa. Totes obren accés,
directament o indirectament, al pati abans esmentat.

Aproximadament  la  meitat  septentrional  del  recinte
adossat va ser excavat als anys setanta per un equip vincu-
lat al Museu de Mallorca. Els resultats d’aquesta interven-
ció feren plantejar que es podria tractar d’una sala hipòsti-
la, posteriorment recondicionada i  compartimentada (Ros-
selló-Bordoy, 1983).  Entre els  escassos  materials  recupe-
rats s’esmenten diversos molins de vaivé, una base cònica
de molí de rotació i fragments d’àmfora púnica. L’evidèn-
cia apuntava cap a un abandonament de caràcter pacífic de
l’edifici.  A més,  a l’estança on va  aparèixer  una columna
central monolítica (aquí anomenada habitació D) es va do-
cumentar un nivell de reocupació d’època islàmica (Rosse-
lló-Bordoy, 1983, 36). 

DESCRIPCIÓ I DINÀMICA ESTRATIGRÀFICA DELS 
DIFERENTS ÀMBITS

Pati
Durant la primera campanya, després de la neteja, es va

espedregar tot el sector per alliberar l’espai de l’enderroc dels
murs que hi havia a l’interior de les diferents habitacions. En
alguns llocs aquest enderroc (UE31) arribava a més d’un me-
tro i mig de potència. Aquesta capa superficial corresponia a
una acumulació de grans blocs de pedra calcària amb molt poc
sediment entre si, que es va interpretar com un nivell d’ender-
roc dels murs de l’edifici. 

A més, però, la UE 31 presentava la seva màxima potèn-
cia a una franja situada al límit de les habitacions excavades
pel Museu de Mallorca durant els anys setanta. Això va fer
pensar que una part d’aquesta unitat estratigràfica en realitat
correspon a blocs que foren retirats durant aquelles excavaci-
ons i redipositats sobre el sector en el qual ara s’ha començat
a treballar.
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Figura 1. Planta de les habitacions adossades al talaiot quadrat.



El segon  nivell  estratigràfic (UE  32) es  va  interpretar
que correspondria a un episodi anterior d’enderroc dels murs
de l’edifici.  Es caracteritzava per  la  presència  abundant  de
blocs de pedra calcària que, en  aquest cas, presentaven una
mida mitjana sensiblement inferior als del nivell superficial. A
més, aquests blocs estaven intercalats dins una matriu sedi-
mentària de textura argilosa amb coloració ataronjada o ver-
mellosa. 

Per sota la UE 32 encara es va definir una tercera capa
d’enderroc (UE 33) format per un sediment marró fosc amb
presència de pedres petites i mitjanes, on ja gairebé no aparei-
xien blocs de mida gran.  A alguna de les zones excavades,
sota la UE 33 ja apareixia la roca mare. 

En canvi, a altres àrees es va definir un nou nivell estra-
tigràfic (UE 34) format per un sediment de gra molt fi, de co-
loració gris clara i fins i tot groguenca en alguns punts, amb
una escassa presència de pedres i amb bossades de cendres.
Directament sobre aquesta UE s’han documentat també frag-
ments  molt  grans de  fusta  carbonitzada.  Aquests  fragments
són branques en estat natural cremades pel foc. 

Per sota de la UE 34 va sortir un sediment argilós molt fi
i  depurat (UE40).  Era molt net i estava en contacte amb la
roca natural desfeta. Tenia molt poc material associat i el car-
bó que s’ha localitzat prové de la interfàcies amb la UE 34.
Sembla un nivell per regularitzar la roca i trepitjar el nivell de
circulació d’aquesta zona. Dins aquest mateix nivell apareixen
en alguns indrets bossades de cendres que estarien associades
en aquest nivell d’incendi. 

Durant el procés d’excavació de la UE 34 del pati per la
zona del sector de la façana de l’habitació I es va documentar
tot un enderroc que forma part del tapiat que amortitza aques-
ta habitació i que encara conforma la UE 32 i 33. Durant l’ex-
cavació d’aquest sector exterior de la façana I es localitzaren
un morter quadrangular de pedra i una pica ovalada de pedra
que contenien a l’interior gran quantitat de material ceràmic
indígena i d’importació molt rodat (Fig. 2). Tot formava part
de  l’enderroc  i  això demostra  que aquestes  piques  van  ser
amortitzades juntament amb el cegat del portal de l’habitació
I. En aquesta mateixa zona van aparèixer dues peces ceràmi-
ques totalment esclafades per l’enderroc; una d’aquestes s’ha
pogut reconstruir (Fig. 3); es tracta d’un vas característic del

final del talaiòtic que, com ja veurem, quadra amb la cronolo-
gia que aporta el material d’importació. A hores d’ara, estem
en espera del resultat de residus orgànics de l’interior d’aquest
vas.

L’excavació del pati també va proporcionar altres instru-
ments  lítics  de  gran  interès  per  a  la  interpretació  de  l’ús
d’aquest espai. Així, a les immediacions de la pica i el morter es
va localitzar un gran bloc falcat i de superfície plana que molt
probablement hauria estat utilitzat com a superfície de treball. A
més, es van trobar diversos molins, tant de vaivé com de rota-
ció, alguns de complets i altres en estat fragmentari.

Figura 2. Vista del pati des de l’est, on s’aprecien el morter, la pica i la pedra
plana falcada, situades davant la façana de l’habitació I.

Banqueta o plataforma del pati
Es tracta d’una plataforma de lloses planes (UE 64 i 66)

amb pedres mitjanes col·locades amb la intencionalitat d’obte-
nir una superfície plana. Estan travades amb la UE 40 i estan
falcades directament sobre la roca.  Encara  que aparentment
sembla feta en diferents moments, totes les lloses estan trava-
des amb la UE 40 i assentades directament sobre la roca. Al-
gunes de les pedres que conformen aquesta estructura semblen
reutilitzades  d’altres  construccions,  un  fet  bastant  típic  en
aquesta cronologia i que ja  apareix a altres indrets del  jaci-
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ment, com l’exterior 2 del talaiot. Només a la zona en contacte
amb el corredor hi ha tres lloses planes molt desgastades (una
d’aquestes,  un  brancal  amortitzat  d’una altra  habitació)  que
estan assentades damunt l’empedrat UE 63 i s’adossa a la UE
62, el mur de separació entre el corredor i l’habitació M. Per
tant, seria un fragment de la banqueta posterior a la segona
fase del corredor i a l’habitació M.

Figura 3. Vas localitzat a l’exterior de la façana de l’habitació I.

Figura 4. Imatge de l’escala amortitzada que formaria part de la  banqueta o
plataforma del pati.

La restauració d’aquest  element va  permetre identificar
que havia estat construït adossat i possiblement amortitzant, una
escala que es trobava parcialment encastada al mur oriental de
l’edifici (Fig. 4).  A més, es va poder corroborar que el reblit
d’aquesta plataforma de funció desconeguda incloïa utensilis lí-
tics reaprofitats. Així es va identificar un gran morter cilíndric
que probablement es va trencar durant el procés d’elaboració,
que es va deixar in situ, i un fragment de pica que es va recupe-
rar i substituir per un altre bloc de mida semblant.

Portal SW
A les immediacions del marge que suposa el límit de la

tanca, es va excavar la zona del portal SW del recinte adossat.
Això va permetre identificar que el suposat corredor d’accés
no era tal, ja que els dos blocs que el definien es trobaven en
realitat sobre un nivell d’enderroc. D’aquesta manera, l’únic
accés en aquest recinte és a través del portal on hi ha el corre-
dor enllosat.

Habitació I
Aquesta habitació presenta la particularitat que els seus

murs interns presenten aproximació de filades,  la  qual cosa
apunta a un sistema de sostre similar a les barraques de roter.
De fet, el nivell d’enderroc (UE 44 equivalent a la UE 32 del
pati) va tenir molta potència i a la part de l’entrada es va tro-
bar una gran llosa fragmentada en tres parts que probablement
formava part de la llinda del portal. 

En aquest nivell el material associat va ser nul. Per sota
dels nivells d’enderroc vam trobar un nivell d’ús molt desgas-
tat (UE50-52), format per  un nivell  taronja amb algunes ta-
ques cendroses, molt compacte i depurat que en un dels mar-
ges tenia una sèrie de lloses planes que reomplien un buit de
la roca mare. Aquest nivell tenia associat més fauna que cerà-
mica, la darrera amb un estat molt fragmentari. Com a dada
interessant hem notat que aquesta habitació és la més antiga
d’aquest sector, ja que el parament mural que tanca tot el re-
cinte s’adossa al parament extern d’estructures que correspo-
nen a diferents moments cronològics, la qual cosa no significa
que sigui un lapsus de temps llarg.
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Habitació J
En aquesta habitació també es van enretirar els diferents ni-

vells d’enderroc UE 31 i UE 32, on aparegué material ceràmic
d’importació que,  juntament amb el del  pati,  ha permès datar
aquest moment. Per sota de la UE 32, aparegué un nivell de terra
marró molt obscura que presentava concentracions de ceràmica i
alguns carbons. Com aquest sector no estava en contacte amb la
UE 33 del pati, se li va donar una unitat nova: UE 35. Una vega-
da enretirada la UE 35, es van diferenciar unitats estratigràfiques
(UE 36, 37, 38 i 49) dins l’habitació, que es van documentar a
una mateixa cota. El sediment es caracteritza per ser molt depurat
i tenir un color groc, a les zones properes a les parets interiors
apareix molt net i cap al centre de l’habitació, amb pedres petites
o argila cuita. Enmig de l’habitació es conservava un tambor de
columna amb un nivell de preparació que quan es va excavar es-
tava cobrint la boca d’un sitjot (Fig. 5). 

Figura 5. Vista de l’habitació J, amb el sitjot, una vegada restaurada.

A l’interior  es va localitzar la llosa de tancament frag-
mentada en tres parts i per sota es van diferenciar dos nivells:
un de color taronja amb molt de fang cuit compactat, que hem
interpretat com a referit del sitjot (UE 57), i un altre de més
grisós amb alguna taca de fang (UE 58) que apareix al fons i
que gairebé no presenta material. Aquest sitjot tenia associat

com a estructura solidària, a un dels costats, un nivell de pedra
plana (UE 53) que estava reomplint un rebaix de la roca natu-
ral a la part posterior de l’habitació J. De fet, quan es va des-
muntar provisionalment l’empedrat que feia de paviment per
consolidar-lo, es va trobar a sota un nivell de preparació que
directament s’havia construït sobre roca mare. Això va perme-
tre reconèixer el procés d’elaboració de la sitja de l’habitació
J. Així, inicialment es va fer el retall de la sitja a la roca mare,
aprofitant un clot d’escassa fondària ja existent. Després es va
recréixer aquest clot natural amb un muret de parament simple
de tendència circular que arriba a tenir tres filades 

Corredor (àmbit K)
A l’entrada del recinte, sota l’enderroc, van aparèixer dos

nivells de lloses que formaven el paviment del corredor. El pri-
mer (UE 54) estava format per grans lloses més bastes i mal tre-
ballades que semblaven travades amb la UE 34. Aquest enllosat
per sota tenien pedra petita com si fos un nivell de preparació. Per
sota d’aquest, va aparèixer un altre enllosat (UE 63) de grans llo-
ses de pedra plana molt ben tallades i encaixades travades amb la
UE 40. Tot fa pensar que la UE 54 és una reparació o modificació
de la UE 63, amb un curt període de temps dins del segle II a. de
la n. e. Els dos empedrats es van documentar i calcar i es va deci-
dir deixar l’empedrat original (UE 63).

Habitació M
Al costat del corredor va aparèixer una petita habitació

que tenia com a característica un petit nínxol o rebostet al pa-
rament intern (UE 46) del mur perimetral del recinte. Per sota
l’enderroc vam identificar un nivell (UE 68) que era igual que
la UE 40, però com no estaven en contacte li vam donar una
nova numeració. Per  sota es va documentar un empedrat de
petites lloses planes de mida mitjana. En aquesta habitació el
material va ser gairebé inexistent.

CERÀMICA

L’estudi preliminar de la ceràmica d’importació permet
observar la presència de dos grups de materials des d’un punt
de vista cronològic (Hernández-Gasch, 2014). El primer grup
engloba les UE 31, 32, 33, 34 i 35; la formació de les quals es

129



pot datar amb molta precisió en una sola dècada, la que trans-
corre entre el 130 i el 120 a. de la n. e. Aquests estrats han es-
tat interpretats com a enderrocs (UE 31, 32, 33 i 35) i com a
un nivell d’incendi (UE 34) que marcaria l’abandonament de
l’edifici  i  l’inici  de  la  formació de  l’enderroc.  L’existència
d’àmfora itàlica del tipus Dressel 1A i de possibles imitacions
de la Hispània Ulterior situen l’inici de la formació de l’estrat
amb posterioritat al començament de la producció d’aquestes
àmfores al voltant del 135 a. de la n. e. Atenent que encara po-
drien haver tardat un poc a arribar i a amortitzar-se, el podrí-
em perfectament situar a partir del 130 a. de la n. e. Això pel
que fa a la part superior de la forqueta proposada, pel que fa a
la banda inferior, l’absència o gairebé absència d’àmfora ebu-
sitana del tipus 8.1.3.3. indica una cronologia més propera al
120 a. de la n. e. que al 110 a. de la n. e. (Hernández-Gasch,
2014). 

El segon grup inclou les UE 39, 40 i 41, la formació de
les quals es pot datar amb anterioritat a l’enderroc, en algun
moment entre el 180 i el 130 a. de la n. e. Aquests estrats con-
tenen pedres que reomplen la roca de base i no s’hi observen
carbons, per la qual cosa podria tractar-se de nivells construc-
tius. Tanmateix, la proximitat cronològica amb la destrucció i
l’abandonament  de l’edifici  fa  que hàgim de ser  cautelosos
quant a aquesta interpretació. En cas que tingués un sentit es-
tructural podria tractar-se d’una reforma, però també podria
tractar-se de nivells d’ús previs a la destrucció de l’estructura
o, fins i tot en algun cas (UE 39), de l’enderroc. L’escassetat
de formes i produccions contingudes en aquestes unitats estra-
tigràfiques també limita la interpretació cronològica. Especial-
ment problemàtic és el cas de la UE 39, que conté àmfora ebu-
sitana del tipus 8.1.3.1 (PE17) —datada entre el 240/220 i el
190 a. de la n. e. (Ramon, 1995)—, i en canvi no té cap forma
dels tipus de segle  II a. de la n. e. La presència de la forma
Lamboglia  31,  de  la  producció  mitjana  de  Campaniana  A
(180-100 a. de la n. e.), assegura una formació del nivell ja al
segle II i, en concret, a partir del 180 a. de la n. e. A les UE 40
i 41 la presència d’àmfora ebusitana del tipus 8.1.3.2., que ini-
cia la seva producció vers el 190, d’àmfora grecoitàlica (250-
150/100 a. de la n. e.) i de la forma Lamboglia 27 a-b, de la
producció mitjana de Campaniana A, ens torna a situar en una
forca que té per la banda alta una fita al 180 a. de la n. e. En

canvi, per la banda baixa hem de tenir en compte l’absència
de les àmfores itàliques o provincials de la Dressel 1 A, que
cal datar a partir del 140-130 a. de la n. e.

Pel que fa a l’anàlisi de la ceràmica indígena, s’observa
com la major part del material apareix a les unitats estratigrà-
fiques 32, 33 i 35, que són les de la fase d’enderroc, i la UE
34, que correspon al nivell d’incendi. Els fragments diagnòs-
tics procedents d’aquests contextos permeten establir un nom-
bre mínim d’individus de 30 olles, 35 vasos, 15 vasos tronco-
cònics, cinc vasets, tres copes, tres vasos hemisfèrics, tres ger-
res, dos bols ovoides, un morter, una tassa, una formatgera i
un plat.

El repertori de ceràmica indígena procedent dels contex-
tos formats per  les unitats estratigràfiques 39, 40 i 41 (amb
una cronologia d’entre ca. 180 i 130 a. de la n. e.) inclou res-
tes de set vasos, tres vasos troncocònics, tres olles, una olleta i
una copa.

Pel que fa a les habitacions, només I, J i K es poden con-
siderar vertaderes habitacions amb espais tancats, totes de ca-
ràcter molt reduït. Al nivell d’ús de l’habitació I (UE 51) van
aparèixer en posició primària formes pertanyents a dos vasos,
dos vasos troncocònics i una olla. A l’habitació K, que es pot
interpretar com un rebostet amb un petit nínxol, només hi va
aparèixer  una olleta a la  capa de regularització del  sòl  (UE
40).

Així doncs, de l’estudi del material indígena es compro-
va que tant als nivells d’enderroc com als nivells previs i els
nivells d’ús documentats predominen els vasos i les olles; és a
dir, materials més relacionats amb la cuina i l’emmagatzemat-
ge. També crida l’atenció l’escassa quantitat de material sen-
cer, però no és d’estranyar si pensam que en aquest espai tots
els indicis apunten que primer es va abandonar i després es va
incendiar.

DADES FAUNÍSTIQUES I POL·LÍNIQUES

El conjunt  faunístic del  recinte adossat  (Ramis,  2016)
està format per poc més de 4.000 restes òssies, un 35% de les
quals han pogut ser identificades, almenys a l’àmbit de famí-
lia. Entre les restes determinades, un 95% correspon a les es-
pècies domèstiques tradicionals (76% de cabra i ovella, 17%
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de boví i 7% de porc, a partir del nombre de restes). La cabra
domina sobre l’ovella amb una relació de 70% a 30%. L’altre
5% de les restes de vertebrats documenta la presència margi-
nal d’altres dues espècies ramaderes: el cavall o ase i el gall, i
de diversos animals silvestres. Entre aquests darrers, el més
abundant és el conill. També s’han identificat dues restes de
cérvol i dues més de peix. A més, hi ha 29 restes d’ocells sil-
vestres, entre els quals s’han pogut determinar el colom o tu-
dó,  el virot  o baldritxa i el  corb marí.  Finalment el  conjunt
faunístic inclou una part de restes malacològiques,  formada
per 254 exemplars terrestres i 113 marins.  Els terrestres no
semblen ser producte d’aportació antròpica al jaciment, encara
que s’ha de destacar la presència de set exemplars de bover,
un caragol introduït a l’illa i del qual no se’n tenien cites tan
antigues. Els mol·luscs marins estan dominats de manera molt
clara per la pegellida i la pada.

L’estudi arqueopolínic (Servera i Curras, 2016) planteja
que la vegetació dominant a l’entorn del jaciment durant el se-
gle II a. de la n. e. estaria formada per una màquia d’ullastrar
acompanyada d’altres taxons típicament mediterranis com són
les estepes i el llentiscle.

Les mostres analitzades procedents de l’interior del sitjot
recullen la presència de grans de pol·len de cereals que sugge-
reixen la proximitat de camps de conreu o activitats de proces-
sat al pati. La majoria de cereals tenen una molt baixa disper-
sió pol·línica. Per tant, la seva presència en jaciments arqueo-
lògics se sol relacionar amb usos agrícoles, bé sigui sembra en
l’entorn proper com activitats de molta. Tot i això, no cal obli-
dar que la palla també pot contenir pol·len de cereals. 

D’altra banda, els microfòssils no pol·línics indiquen la
presència de fusta en descomposició i d’excrements d’herbí-
vors. A més, la presència notable d’espores de fongs copròfils
indicarien la presència d’excrements animals al pati.

CONSIDERACIONS FINALS

Aquest  projecte  quinquennal  ha  permès  confirmar  la
presència d’un pati que estructura el recinte d’habitacions de
tot aquest sector, ja que totes les façanes s’obren cap a aquest
pati. El límit de la suposada sala hipòstila definit per les anti-
gues excavacions (Rosselló-Bordoy, 1983) no és en realitat la

façana de l’edifici, sinó una façana interior que s’obre al pati.
Sembla que s’hi va produir un potent nivell d’incendi abans
del 130-120 a. de la n. e., poc després de l’abandonament de
tot aquest sector. El recinte adossat sembla que té un període
de vida molt curt, que abasta gran part del segle II a. de la n.
e.,  durant  el  qual  pateix diferents remodelacions a certs in-
drets. De fet, l’escassetat de material fa pensar en un abando-
nament pacífic de l’indret abans de l’incendi, com ja va apun-
tar Rosselló-Bordoy (1983). Ni al pati ni a cap de les habitaci-
ons s’ha localitzat cap llar de foc ni braser, elements caracte-
rístics d’ambients domèstics. 

El material ceràmic d’importació és de procedència itàli-
ca, centremediterrània i eivissenca, la qual cosa entra dins la
norma general dels poblats d’aquesta època. Tant en el materi-
al d’importació com en el material indígena destaca el percen-
tatge majoritari de grans contenidors, la qual cosa fa pensar
més en funcions d’emmagatzematge que d’ús domèstic.

L’estudi  pol·línic  mostra  el  predomini  de  l’ullastrar,
acompanyat per un paisatge típicament mediterrani d’estepes i
llentiscle. El fet que apareguin pòl·lens de cereals podria asso-
ciar-se al processament  in situ. L’aparició de fongs copròfils
indicaria la presència d’excrements animals al pati.

Segons l’estudi faunístic que s’hi ha fet, predominen les
espècies domèstiques tradicionals (cabra i ovella, bou i porc),
encara que també apareixen rastres de cavall o ase i gall, espè-
cies pròpies d’aquesta fase final de la prehistòria. Cal recalcar
la presència de conill, colom i ocells silvestres.

La combinació de l’anàlisi ceràmica amb les dades pol-
líniques i faunístiques del recinte adossat fa pensar que aquest
edifici s’utilitzaria com un espai d’estabulació, de transforma-
ció alimentària i d’emmagatzematge, ja que no hi ha cap indi-
ci que faci pensar en unitats domèstiques. Aquests resultats lli-
guen cronològicament amb els de l’excavació dels espais ex-
teriors 1, 2 i 3, situats al costat oposat del talaiot quadrat (Sa-
las i Ramis, 2015). Això reforça la idea d’un paisatge a co-
mençaments del  primer mil·lenni abans de la nostra era, en
què només hi hauria erigit el talaiot quadrat. No seria fins a fi-
nals del període talaiòtic —ja quan el talaiot hauria perdut la
seva funció— que s’urbanitzarien els espais exteriors al seu
voltant.
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