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ENTERRAMENTS EN CISTA VORA LA MAR A SALAIRÓ, ES MERCADAL, UNA NOVA TIPOLOGIA DE
JACIMENTS FUNERARIS DEL TALAIÒTIC FINAL DE MENORCA

Joan C. de Nicolás Mascaró
Miquel A. Pons Carreras

(IME)

El jaciment de la cala de Pregondó, també anomenada
cala  de  s’Embarcador,  de  Salairó,  as Mercadal,  està  inclòs
d’ençà els anys vuitanta al catàleg de protecció del patrimoni
històric del  municipi  des  Mercadal —revisat després per  al
Govern Balear— amb codi SAI-03 (De Nicolás i Pons, 1989).
Les seves coordenades UTM són: 443458-58298.

Figura 1. 1: Vista aèria de la zona de So n’Ametler i Salairó amb cala Pregon-
da i s’Embarcador, o Pregondó, i ubicació dels jaciments romans que es men-
cionen a l’article (Triangle Postals).  2 i  3: Posició de la duna que reomplí i
conformà la cala de s’Embarcador, amb mostres evidents de la sortida periò-
dica a mar de les aigües del torrent de So n’Ametler a l’antic port que avui és
platja (M. Pons Carreras).

S’ubica al llevant de la cala, en un petit altell de sorres
quaternàries que afloren entre el substrat triàsic de l’entorn, a
15 metres sobre el nivell de la mar, a escassa distància de la
costa, i delimitat a ponent per les dunes de s’Embarcador i al
sud per  una  plana de  terra  argilosa  vermella,  sense  interès
agrícola i amb mostres d’antigues explotacions a l’aire lliure
del coure nadiu existent a la zona. Des del jaciment hi ha mag-
nífiques vistes sobre la badia i els illots de davant les platges
de Salairó i Pregonda.

La fitxa inclosa al mencionat inventari, datada l’octubre
de 1988, diu: «No es veuen fonaments de construccions i sem-
bla que no hi  ha  sediments que puguin amagar estructures.
L’existència d’un jaciment es posa de manifest, solament, per
la ceràmica que surt en superfície. Fragments amorfs de cerà-
mica talaiòtica, d’àmfores romanes altimperials i ceràmica co-
muna i fina baix imperial. A la zona s’ha trobat una moneda
del tipus as republicà anònim posterior al 210 aC (col. priva-
da).» Com veurem, aquesta fitxa no reflecteix gaire la realitat
perquè allà on no hi havia sediments que poguessin amagar
estructures va sortir un senzill però interessant jaciment fune-
rari, entre algunes pedres i poc més d’un pam de terra.

LOCALITZACIÓ DEL JACIMENT I DADES PRÈVIES 

No s’ha de confondre aquest petit jaciment que ara ens
ocuparà amb el jaciment romà imperial de s’Embarcador que
hi ha també vora la mar, just a ponent de la cala. Ocupa el cim
d’un turonet de roca vermellosa triàsica, ben posicionat entre
la mar, la sorra de la platja i un petit torrent que ve dels turons
de So n’Ametler, amb el llit habitualment sec i perfilat de ta-
marells.  A l’hivern, després de pluges intenses a la zona —
passa una o dues vegades cada any—, aquest torrent descarre-
ga a la cala l’aigua de pluja i obre l’arena acumulada per abo-
car definitivament a la mar, com es pot entreveure a les fotos
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de la Fig. 1.2. De fet, sembla clar que aquesta cala on la duna
de sorra s’allarga devers 500 metres terra endins era una anti-
ga entrada d’aigua, un petit port que justificaria la presència
del mencionat jaciment romà on s’instal·là una mena de ma-
gatzem que els autors vam investigar entre 1989 i 1991 (De
Nicolás i Pons, 1990). En el marc d’aquesta recerca es va re-
conèixer el sector de llevant de la cala, on es veien petits frag-
ments de ceràmiques superficials d’àmfores laietanes i cerà-
mica de cuina nord-africana que permetien establir una relació
entre els dos jaciments separats per la cala i a una distància de
devers 150 metres. Fins que vam observar que també hi havia
indicis de ceràmica talaiòtica i d’ossos humans. Això ens va
moure a estendre la recerca i excavar una petita zona on s’acu-
mulaven algunes pedres irregulars amb pocs sediments.

L’EXCAVACIÓ

A les tasques de neteja i identificació del grup de pedres
aparegueren petits fragments de ceràmica talaiòtica informes i
molt esmicolats, la qual cosa provocà la delimitació sistemàti-
ca del conjunt per documentar la possible relació del jaciment
romà imperial de s’Embarcador amb aquest grup de pedres. El
que en un primer moment semblaven restes d’estructures to-
talment desfetes i erosionades, impossibles d’identificar, apa-
regué progressivament com una estructura d’enterrament. La
primera pista la va donar un fragment de crani humà, cremat
pel sol,  que sobresortia per  sobre de l’escassa  terra existent
entre les pedres, disposades aparentment sense ordre ni con-
cert. Efectivament, el fragment de crani humà i els fragments
de ceràmica talaiòtica eren indicis que demostraven la possi-
ble existència d’un enterrament prehistòric en un munt de pe-
dres que, per causa de la forta presència humana (la gent hi
passa sovint  pel  damunt durant  l’estiu)  i de l’erosió eòlica,
semblava no res. Detectat el jaciment, assumírem la tasca de
recuperar i documentar el que fos possible. 

Primer es procedí a netejar de terra la zona on s’havia
detectat el fragment de crani, cosa que va donar com a resultat
la  troballa  d’algunes  despulles  humanes  molt  erosionades  i
trencades —mesclades amb terra bastant fosca— en un espai
molt reduït, gairebé rectangular, delimitat per una pedra trian-
gular  a un costat i altres pedres irregulars als altres costats.

Entre les despulles humanes documentades cal destacar frag-
ments de crani, pocs ossos de les extremitats, 16 fragments de
costelles, tres metacarpians,  un fragment  de mandíbula amb
dues  peces dentàries situades  dins  els alvèols  i  altres frag-
ments  indeterminats.  Acompanyaven  les  despulles  humanes
alguns petits fragments informes de ceràmica talaiòtica.

Figura 2. El jaciment de s’Embarcador de Salairó, as Mercadal, després de
l’excavació (1990) i el que en queda actualment (fotos dels autors).

Al voltant de la rudimentària cista, al sectors nord-est i
de llevant, en contacte amb la roca mare i gairebé sense sedi-
ments, es localitzà una concentració de ceràmica molt trosse-
jada. També hi havia petits fragments d’ossos de bens o cabres
i closques de mol·luscs marins, entre una terra negrosa pro-
ducte de la terra argilosa de l’entorn, la sorra aportada pel vent
i cendres. La ceràmica que sortia en aquesta zona ja permeté
detectar l’existència d’olles troncocòniques de base plana i al-
gunes vores de gots troncocònics amb decoració incisa.

Al sector sud-est del túmul de pedres, després d’haver lle-
vat unes pedres sota les quals es recolliren petits fragments de
ceràmica, es detectà una altra concentració de despulles huma-
nes en un espai gairebé ovalat delimitat per pedres irregulars al
nord i sense pedres al sud, on un regruix de la roca mare marca
el límit del dipòsit on es trobaren els ossos. Mentre s’excavava
aquest espai de pedres i sediments es comprovà que les restes
de ceràmiques i d’ofrenes alimentàries eren molt semblants a
les descobertes per damunt de la primera concentració. Ara les
despulles humanes eren més consistents que les d’abans,  del
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número 1. Es recuperaren fragments de crani, amb la paret més
gruixada, ossos una mica més llargs, un fragment de tíbia, un
metatarsià, sis fragments de vèrtebres, un cap de fèmur, un frag-
ment d’omòplat i 15 peces dentàries, tres de les quals dins els
seus alvèols, en un fragment de mandíbula.

Una tercera concentració d’ossos, com les anteriors era a
l’extrem de ponent, ocupant un espai semblant a circular i gai-
rebé totalment delimitat per una filada de pedres irregulars de
petites dimensions. Aquest dipòsit fou el més pobre pel que fa
a contingut de restes òssies humanes:  petits fragments d’un
crani, un cap d’húmer, tres fragments de costelles i quatre mo-
lars, dos dels quals estaven inserits en un fragment de la man-
díbula. Només es detectaren alguns fragments informes de ce-
ràmica sota les pedres. La neteja d’herbes, pedres i terra dels
espais existents entre les tres cistes ja  no va  presentar  més
fragments d’ossos, però a la part superior del munt de pedres
es localitzà el grup més gran de fragments de ceràmica, mes-
clats amb restes òssies d’animals. Sota cada pedra que es lle-
vava sortien més fragments de ceràmiques, sovint minúsculs.
Davall d’una de les pedres sortí l`únic got gairebé sencer que
ha proporcionat el jaciment: un gotet troncocònic de fons alt,
amb cartel·la rectangular decorada amb incisions i delimitada
per dos mugrons (Fig. 3.2.).

Les datacions radiocarbòniques fetes per  la Universitat
de Barcelona van donar cronologies entre els segles III i  II aC
(Mestres i De Nicolás, 1997, llistat): 

Enterrament número 1: UBAR-420= 2.250 sr 50 BP
Enterrament número 2 UBAR-421= 2.170 sr 50 BP
Enterrament número 3 UBAR-422= Exclosa.

Anàlisi de les peces dentàries
Individu 1
.      .     16     15    .     .    12    11    +    21    22    23   24   25    26    27    .

48   .     46      .      .    43  42    41    +     .      32     .      .      .       .      37

El tercer  molar  inferior  dretà (48) està  sense sortir  de
l’alvèol  dentari mentre l’ullal superior  esquerre (23) es pre-
senta tot just fora del seu alvèol. També és present el segon
molar superior esquerre (27) i el segon molar inferior esquerre
(37), peces dentàries que fan erupció als 12 anys d’edat. Amb
aquestes dades es pot deduir que l’edat de l’individu era de 12
anys quan va morir. A més, s’entén que li faltin el tercer molar

superior  dret  i el  tercer  molar  superior  esquerre (18 i  28) i
també els dos tercers molars inferiors (48 i 38), ja que no tenia
l’edat necessària per a l’erupció d’aquestes peces. D’altra ban-
da, a causa de la curta edat de l’individu és normal que l’ero-
sió dentària fos gairebé nul·la.

Individu 2
.      .     .     .     .     13    12    11    +    .    .    .   .   .    26    .    .
.      .    46  45  44   43      .     41    +     .      .     33  34      .      .     .    .

Les peces analitzades tenen poc desgast dentari i perta-
nyen  a  un  adult  jove d’uns 16-17 anys  que ja  presenta  els
ullals fora dels alvèols. També s’observa que presentava una
bona oclusió amb les cúspides dentàries gairebé intactes.

Individu 3
.      .     .     .     .      .        .       .     +    .       .     .       .       .    26     .    .
.      .    46   .     .     .      .           .    +     .      .     .       .      .      36   37  .

Les peces dentàries es redueixen a quatre molars: primer
molar superior esquerre (26), primer molar inferior dret (46),
primer i segon molars inferiors esquerres (36 i 37). El grau
d’abrasió dentària que presentaven aquestes peces feia sugge-
rir que l’individu tenia, quan va morir, una edat entre els 25 i
els 35 anys. Al fragment de mandíbula inferior esquerre que
s’ha conservat s’observen els alvèols de les peces 35, 34, 33 i
32. Els dos últims estan més deteriorats que els altres. És gai-
rebé segur que l’individu tenia les peces dentàries esmentades
en el moment de la seva mort, sempre que no les hagués per-
dut en el període d’un any, cosa poc probable. En resum, no hi
ha dubte que l’individu número 3 és el de més edat dels tres
enterraments individuals.

Les restes de menjar

Es redueixen a fragments molt degradats de mandíbules
i petits fragments d’ossos de les extremitats, costelles de bens
o cabres de poca edat i closques de mol·luscs marins entre els
quals es reconeixen alguns fragments de les espècies següents:
corn blau (Hexaplex trunculus),  pada (Cerithium vulgatum),
pegellida  (Patella  sp.),  ostra  vermella  (Spondylus  gaedero-

pus), nacra (Pinna nobilis) i caragolet (Monodonta turbinata).
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Figura 3. 1: Cistes de Salairó, as Mercadal. 2: Got troncocònic més complet localitzat entre les cistes 1 i 2 (Museu de Menor-
ca). 3: Moneda romana, as anònim republicà trobada a l’entorn del jaciment, en col·lecció particular (Fotos i dibuixos: J.C.
de Nicolás).



RESTES DE CULTURA MATERIAL

Els fragments de ceràmica recuperats sota i entre les pe-
dres irregulars que delimitaven les cistes i que les cobrien es
presentaven gairebé sempre molt trencats i alguns amb proves
evidents d’haver estat en contacte directe amb el foc. 

Totes les ceràmiques tenen textura porosa, desgreixant
calcari i la seva coloració, sovint amb tons diversos en un ma-
teix fragment que va del negre al taronja passant pels tons in-
termedis de grisos i ocres. 

El repertori tipològic és molt escàs, però tots els vasos es
caracteritzen per la seva mida reduïda o mitjana. 

a) Olles o urnes de paret corba i base plana

Agrupem amb aquesta denominació dos models d’olles
o urnes que podien tenir en origen qualsevol funció: culinària,
ritual o funerària.

El tipus A-1 es caracteritza per tenir una vora ben dife-
renciada, arrodonida i girada cap a fora; un solc de separació
entre el llavi i el cos i una carena, situada just davall el solc, i
de la qual pengen una o més nanses o apèndixs rectangulars o
arrodonits. Alguns fragments permeten la reconstrucció de la
part superior de dos atuells d’aquesta casta.

El  tipus A-2 té vora  simple,  arrodonida,  paret corba i
base plana, té un element de prensió en forma de botó circular
de secció bicònica enganxat obliquament a la part alta de la
paret.  Almenys hi ha tres peces representades pels seus res-
pectius  botons  circulars,  diversos  fragments  d’una  vora  i
d’una base que permeten reconstruir la peça sencera.

b) Gots troncocònics 

Són les ceràmiques més comunes al jaciment. Les ca-
racterístiques  bàsiques  són:  llavi  arrodonit  i,  més  sovint,
pla o en bisell que a vegades és una mica més gruixut que
la paret; paret recta o lleugerament corba que conforma un
cos troncocònic. Podem diferenciar dos models: el B-1, de
dimensions més grans, de parets llises i sense decoració i
amb base possiblement plana, i  el  B-2, més petits,  sovint
amb dos mugrons diametrals i amb un plafó en relleu i gra-

vat amb incisions disposades normalment en zig-zag o en
espina de peix; el peu és diferenciat, senzill o de secció tri-
angular que conforma una cavitat basal més o menys fonda
o elevada. Del  segon grup hi ha  més de 15 fragments de
vores, algunes de les quals decorades amb incisions, de va-
sos diferents (Fig. 2, 1-9), a més de dos vasets gairebé sen-
cers  —un  amb cartel·la  rectangular  delimitada  per  línies
gravades,  decorades  amb incisions  i  flanquejada per  mu-
grons, i l’altra amb una mena de nansa atrofiada o cartel·la
en relleu decorada també amb incisions.

Cal fer  constar  que les formes documentades als en-
terraments de Salairó apareixen habitualment a gairebé tots
els  jaciments  menorquins  de  finals  de  l’edat  del  ferro  i
sembla  que  sobreviuen  a  la  conquesta  romana,  especial-
ment als santuaris amb taula i a les instal·lacions properes
però  també  en  els  ambients  estrictament  domèstics  i  a
molts hipogeus dels penyals i barrancs. Les nanses rectan-
gulars aplicades, i encara més els botons cònics de les for-
mes dels tipus A, així com els vasets troncocònics del tipus
B, es veuen per exemple a les excavacions dels santuaris de
Trepucó,  a  Maó,  i  de  sa  Torreta,  també a  Maó  (Murray,
1932, làmines 31 i 33;  Murray,  1938,  làmina 23; Murray,
1934, làmines 18 i 29). També a Torre d’en Galmés, a Ala-
ior (Rosselló-Bordoy, 1984, fig. 13-16 i 20) a Torralba d’en
Salort, també a Alaior,  a més, d’un got troncocònic de base
plana va sortir associat al brauet de bronze i als anomenats
peveters amb cap de deessa (Fernández-Miranda, 2009, 90,
fig. 19 i 162, i làmines 18, 25, 28 i 33).

D’altra  banda,  en  contextos  d’habitació,  trobem  al-
guns dels tipus ceràmics a Binicalaf (Maó) i també a Tre-
pucó (Maó) en una excavació realitzada fora de la muralla
adossada al talaiot NO, on el seu excavador data els materi-
als obtinguts a  finals  del  segle  III aC,  i  a  les  cases  vora
aquell  talaiot  (Plantalamor,  1982,  37,  tipus E; 1991,  444,
fig. 264). I no falten tant els models A com els B a les cases
de  ses  talaies  de  n’Alzina,  a  Ciutadella  (Navarro,  2004,
126-128  i  138).  En  entorns  funeraris  es  coneixen  també
exemplars del model A-2 a hipogeus de planta complexa de
sa Regana des Cans, a Alaior (1982, 358) i els models B no
manquen a l’hipogeu de Sant Joan de Missa,  a Ciutadella
(Plantalamor, 1991, 541).
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Figura 4. Fragments de ceràmica dels quatre models detectats als enterraments de Salairó, as Mercadal (Dibuixos: J.C. de Nicolás).



Sembla que aquests petits gots troncocònics decorats i
amb base lleugerament elevada com els de Salairó seran els
precedents evolutius dels gots de fons alt (Plantalamor, 1982,
37), que es documenten arreu, en tots els contextos més tar-
dans amb presència de ceràmica talaiòtica que arriben fins al
segle I dC, gots que ja hem tractat en aquest mateix volum al
nostre article dedicat a la col·lecció Ulldemolins de Maó, on
hi havia un d’aquests gots. 

PARAL·LELS

A hores d’ara només coneixem un jaciment semblant al de
Salairó —malauradament espoliat— a sa Punta Roja d’Algaia-
rens, a Ciutadella, i un altre possible jaciment d’aquest tipus que
no fa gaire temps ha estat localitzat per Josep Lluis Florit a terres
de Sargossam, a Maó, a la costa sud de l’illa. El de Punta Roja fi-
gura inclòs a l Catàleg de protecció del patrimoni històric arqueo-
lògic del terme municipal de Ciutadella, amb el codi AGA-20. La
fitxa, datada l’any 1987, diu: «Enterraments en cistes que possi-
blement estaven coberts per túmuls de pedra menuda i terra. Al-
gunes pedres suggereixen l’existència, altre temps, d’aquests tú-
muls. Es pot veure el tipus d’enterrament perquè almenys dues
tombes han estat espoliades. En superfície es poden veure frag-
ments de ceràmica feta a mà, ceràmica punicoebusitana i republi-
cana romana. També es veuen fragments de ceràmica al coster
del penyal que davalla cap a la mar» (De Nicolás et al., 1990).
En una visita posterior també vam veure petits fragments d’ossos
humans i en col·leccions particulars (Fig. 6) vam detectar alguns
objectes provinents del jaciment, com una moneda de les prime-
res emissions d’Ebusus, període Ia, amb Bes/toro (300-214 aC)
(Campo, 1976, 37), unes pinces de depilar de bronze decorades
amb rosetes i motius geomètrics impresos, de difícil determinació
cronològica per la llarga durada del model, i una olla-urna de ce-
ràmica amb dues nansetes o mugrons plena d’ossos de porcell, de
la qual ens van facilitar una mostra per a datació C14 (UBAR-
423= 2.390 sr 60 BP= 454-334 aC; Mestres i De Nicolás, 1997,
llistat). Això permet apuntar una possible utilització de la petita
necròpolis entre els anys 350 i 250 aC. No hi ha dubte que una
revisió i estudi en profunditat de la zona aportaria dades d’interès.

D’altra banda, cal apuntar la localització mencionada de
Sargossam, a Maó, també a pocs metres de la mar, on s’obser-

ven almenys dues possibles cistes que poden formar part d’un
jaciment  de la mateixa família de Salairó i Punta Roja.

A Mallorca no coneixem enterraments d’aquestes caracte-
rístiques, potser  el que més s’hi assembla es pot trobar a les
grans necròpolis preromanes de s’illot des Porros i de la Punta
dels Fenicis de Son Real, Santa Margalida, jaciments únics a les
Balears amb una diversitat tipològica i cronològica dels enterra-
ments ben notable (Hernández Gasch et al., 1998; Hernández-
Gasch et al., 2005, amb tota la bibliografia anterior).

ALGUNES CONCLUSIONS

Els enterraments talaiòtics en cista de Salairó ens han ar-
ribat en un estat de deteriorament molt notable per causa so-
bretot de l’erosió marina i eòlica, i també de la pressió antrò-
pica que afecta la zona. De tota manera, l’excavació va pro-
porcionar algunes evidències que ressenyem:

1. Es  tracta  d’enterraments individuals  de  segon  grau
d’individus molt joves, 12, 16-17 i 25-30 anys. Les despulles
humanes de cada individu, molt incompletes i erosionades, fo-
ren dipositades en una mena de cistes irregulars fetes amb pe-
dres sense treballar i cobertes amb terra, fragments de ceràmi-
ques molt capolades, restes òssies d’animals, closques de mol-
luscs, alguns macs de la mar i altres pedres grans irregular-
ment disposades que tot plegat formen una mena de claper ir-
regular que tot just feia una alçada —abans de començar l’ex-
cavació— d’uns 40 centímetres.

2.  Les  despulles  humanes  de  les  cistes  presentaven
mostres evidents d’incineració però sembla que el ritual fune-
rari seguit es combinà amb la inhumació posterior a les deixa-
lles. Primer es procedí a la incineració de les despulles huma-
nes, amb libacions i ofrenes d’aliments i tal vegada un àpat fu-
nerari amb una dieta de carn de be, cabra i mol·luscs marins.
Els  atuells  utilitzats foren  trencats intencionadament,  junta-
ment amb els gots utilitzats per beure i per les libacions. Des-
prés, les despulles humanes que no resultaren totalment cre-
mades foren dipositades a les improvisades cistes amb terra i
cendres i per damunt foren cobertes amb les altres deixalles i
pedres irregulars. Rituals com aquest o molt semblants eren
comuns a molts llocs de la Mediterrània que havien assumit o
sincretitzat les creences religioses fenícies i cartagineses.
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Figura 5. Ubicació del jaciment amb enterraments vora mar de sa Punta Roja, Algaiarens, Ciutadella (Fotografies: Joan Benejam Ruf)
i possibles enterraments vora la costa de Sargossam, a Maó (Fotografies: J. Florit i M.A. Pons Carreras).



Figura 6. Urna de ceràmica que contenia ossos de porcell, datats amb C14; moneda d’Ebusus i pinces de depilar procedents d’una o més
cistes funeràries espoliades de sa Punta Roja d’Algaiarens, a Ciutadella (col·lecció particular) (Fotografies i dibuix: J.C. de Nicolás).



3. L’existència  d’enterraments  molt  semblants  desco-
berts a dos llocs de la costa nord de l’illa a Salairó, as Merca-
dal, i a sa Punta Roja d’Algairens, a Ciutadella, fa pensar que
el ritual pertinent fou més freqüent del que sembla i encara ho
reforça  la possibilitat que hi hagi  almenys  un  nou jaciment
d’aquest tipus a Sargossam, a Maó. S’ha de dir que són estruc-
tures difícils de reconèixer i que molt probablement se’n des-
cobriran més vora la costa.

4. La cronologia  d’aquests  enterraments  queda fixada
entre els segles III i II aC. Sabem que les comunitats que utilit-
zaven com a lloc de culte els santuaris amb taula en els últims
segles de la cultura talaiòtica menorquina feien servir pels ri-
tuals de la mort els hipogeus excavats als penya-segats de la
costa  i  dels  barrancs  de  l’illa  i,  paral·lelament,  practicaren
aquests enterraments en cistes gairebé improvisades vora la
costa amb rituals d’incineració i inhumació secundària.

5. En el cas de Salairó, l’entorn proper als enterraments
es feu servir entre el segle II aC i el segle II dC, probablement
com a lloc d’observació de la costa; d’altra manera no s’expli-
caria  la  presència  de  ceràmica  superficial  molt  capolada
d’aquestes èpoques que es pot detectar a la zona, freqüentació
que sí és contemporània amb el proper jaciment romà imperial
de s’Embarcador, del qual s’ha publicat fins ara una breu notí-
cia (De Nicolás i Pons, 1990) i del qual preparem un treball
més definitiu de les investigacions realitzades. 

BIBLIOGRAFIA

CAMPO, M., 1976. Las monedas de Ebusus. Barcelona.
DE NICOLÁS, J.C.; PONS, M.A.1989: Carta arqueolò-

gica del tgertme municipal d’es Mercadal.  Direcció General
de Cultura, Servei de Patrimoni. Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Esports. Govern Balear. Informe inèdit.

DE NICOLÁS,  J.C.; LEON, M.;  PONS CARRERAS,
M.A., 1990:  Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Ar-

queològic. Ajuntament de Ciutadella. Informe inèdit.
DE  NICOLÁS,  J.C.;  PONS  CARRERAS,  M.A.,  1990:

“Excavacions al jaciment romà im perial de s’Embarcador (Salai-
ró, Es Mercadal)”. Revista de Menorca, 1990, 3,  355-359

FERNÁNDEZ-MIRANDA M., 2009:  El poblado de Tor-

ralba d’en Salort (Alaior-Menorca). Fubdació Illes Balears. Palma 

HERNÁNDEZ-GASCH, J.; SANMARTÍ, J.; MALGO-
SA,  A.;  ALESAN,  A.,  1998:  “La  necrópolis  talaiòtica  de
s’Illot des Porros”. Pyrenae, 29, 69-95.

HERNÁNDEZ-GASCH, J.; SANMARTÍ, J.; CASTRI-
LLO, M.; ALESAN, A.; ALFONSO, J.; ALVAREZ, R.; TAR-
RADELL, N.; MALGOSA, A., 2005: “Son Real revisitat: no-
ves campanyes d’excavació a la necrópolis talaiòtica de Son
Real (illa de Mallorca, 1998-2002)”. Mayurqa, 30, 379-420.

MESTRES, J.S.; DE NICOLÁS, J.C., 1997: “Contribu-
ción de la datación por radiocarbono al establecimiento de la
cronología absoluta de la prehistoria menorquina”. Caesarau-

gusta, 73, 327-341.
MURRAY, M.A. et al., 1932: Cambridge excavations in

Minorca. Trapucó Part I. B. Quaritch. London.
MURRAY, M.A. et al., 1934: Cambridge excavations in

Minorca. Sa Torreta. B. Quaritch. London.
MURRAY, M.A. et al., 1938: Cambridge excavations in

Minorca. Trapucó Part II. B. Quaritch. London.
NAVARRO CHUECA, F.J., 2004: Excavaciones arqueo-

lógicas en el yacimiento “de ses Talaies” de n’Alzina. Pobla-

do Talayótico afectado por las obras de la ronda Norte (Ciu-

tadella),  2003.  Llibres del  Patrimoni  Històric  i  Cultural,  2.
Consell Insular de Menorca.

PLANTALAMOR, Ll., 1982: “Bases para el estudio de
la cerámica talaiotica de habitación menorquina”.  Estudis de

Prehistòria, d’Història de Mayûrqa i d’Història de Mallorca

dedicats a Guillem Rosselló i Bordoy. Palma, 25-40
PLANTALAMOR, Ll., 1991:  L’arquitectura prehistòri-

ca i protohistòrica de Menorca i el seu marc cultural. Treballs
del Museu de Menorca, 12. Maó.

VENY, C., 1982: La necrópolis protohistórica de Cales

Coves, Menorca. Bibliotheca Praehistorica Hispana, XX. Ma-
drid.

188


	Nicolau Escanilla, Beatriu Palomar, Lua Valenzuela

