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COVES FORN? NOVES REFLEXIONS ENTORN AL RITU DE LA CALÇ A MALLORCA

Jaume Deyà Miró1

La participació en l’excavació de Son Gallard (Vallde-
mossa), dirigida pel Dr. W. Waldren, inicià un llarg treball de
recopilació de dades entorn del ritu dels enterraments en calç
a Mallorca. L’anàlisi d’aquestes dades i la recent publicació de
noves propostes interpretatives entorn d’aquest fenomen han
promogut la redacció d’aquest estudi.

INTRODUCCIÓ1

El germen de l’article el podem remuntar a l’any 2003,
amb la participació a la campanya d’excavació de Son Gallard
(Valldemossa), on es va poder tenir un primer contacte amb un
jaciment funerari de l’edat del ferro. La curiositat per aquesta
tipologia d’enterraments provocà,  des de la data, un interès
per aquests contexts. Des de llavors, s’han realitzat un gran
nombre de visites a cavitats amb presència d’enterraments en
calç. Desgraciadament, la gran majoria presentava clars indi-
cis d’espoli. Tot i aquest fet deplorable, les rases i perforaci-
ons al subsòl realitzades pels clandestins varen permetre la do-
cumentació de la seqüència estratigràfica. El que fou una do-
cumentació d’aquests talls de forma impulsiva ha permès evi-
denciar l’existència d’un patró que podria permetre entendre
el que coneixem historiogràficament com el ritu dels enterra-
ments en calç viva.

La manca d’excavacions sistemàtiques en aquest tipus de
contexts, la majoria realitzades al segle passat, no permetia tenir
gaire punts de partida a l’hora d’elaborar una interpretació. Tot i
això, s’hi albiraven alguns elements que encaminaven les evi-
dències en un seguit de direccions. La principal vinculada amb
el sistema tradicional de producció de la calç. La troballa d’un
forn de calç durant la construcció del centre de visitants del cas-
tell de Loarre (Osca) fou un element clau per a començar a do-
nar consistència a la hipòtesi. Però fou amb la publicació dels
resultats de l’excavació de la cova de Son Pellisser (Calvià) i els
estudis experimentals encapçalats per Mark Van Strydonck que
motivaren la redacció d’aquest article. 

1 Director del Museu de Sóller. Codirector del projecte arqueològic d’Almallutx.

Aquesta  recerca  tan sols pretén ser  una aportació més
per a la comprensió del complex món funerari i religiós del
posttalaiòtic.  Esperem que futures campanyes  d’excavació i
sanes discussions científiques permetin desmentir o sustentar
les noves hipòtesis generades aquests darrers anys. 

TEORIES DEL RITUS

Sens dubte el ritu funerari de la calç és un dels elements
més paradigmàtics de la prehistòria balear a causa de la ine-
xistència de paral·lels fora de les nostres illes. La necessitat
científica  de  comprendre'n  el  significat  i  procés  ha  generat
molta bibliografia al respecte. A grans trets, s’han plantejat tot
un seguit d’hipòtesis interpretatives en el decurs dels darrers
quaranta anys:

1. Cobriment dels cossos (amb o sense connexió anatò-
mica) amb calç viva, proposta sustentada per B. Enseñat (En-
señat 1974),  C. Veny (Veny 1982,  390-93), Ll.  Plantalamor
(Plantalamor 1974, 94) i J. Coll (Coll 1989, 570).

2.  Cremació dels  cossos i  posterior  cobertura per  una
capa de calç viva, argument proposat per  W. Waldren (Wal-
dren  1982),  C.  Veny  (Veny  1982,  156-165),  V.  Guerrero
(Guerrero et al. 2005, 107-108) i, recentment, per J. Aramburu
(Aramburu et al. 2015, 94-100).

3. Cremació del cos i cobertura per la calç procedent de les
parets de la cavitat (Tomás 1974, 171-179; Hernández 1988).

4. Cremació del cos amb grava de pedra calcària i formació
de calç conjuntament amb els ossos a l’exterior de l’espai funera-
ri i posterior deposició de les restes a l’emplaçament funerari de-
finitiu (Van Strydonck et al. 2014; De Mulder et al. 2014).

LES NOVES EVIDÈNCIES

En aquest període de recollida de dades s’han visitat al
voltant d’una quarantena d’estacions arqueològiques (coves i
abrics), amb presència d’enterraments en calç, que han permès
recopilar un gran nombre de dades (fig. 1). De totes elles, a
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tan sols 11 (fig. 2) era visible, de forma parcial o completa, al-
gun tall estratigràfic, en la majoria dels casos causat per acti-
vitats clandestines. Els jaciments on fou visible són: la cova
de Biniatria  (Alcúdia),  coves  de  Cala  Figuereta  (Santanyí),
cova de na Dent (Manacor), cova des Gegant (Calvià), cova
de Can Pellisser (Calvià), cova Maçana (Campanet), Son Ga-
llard (Valldemossa), Son Matge (Valldemossa), cova de Son
Maiol (Palma), cova de Can Pere Antoni (Binissalem) i la bal-
ma de la Penya del Migdia (Fornalutx).

Figura.1: Cova de Can Pellisser. 2: Cova des Gegant. 3: Cova de Son Maiol.
4: Na Roja. 5: Son Matge. 6: Son Gallard. 7: Ses Copis. 8: Cova de Bandoler i
de s’Alova. 9: Cova de Can Pere Antoni. 10: Cova Maçana. 11: Cova de Bini-
atria. 12: Na Dent. 13: Coves de cala Figuereta. 14: Cova dels Robiols. 15:
Son Pont. 16: Cometa dels Morts i balma des Mussol. 17: Balma de les Àni-
mes. 18: Cova Monja. 19: Abric de Son Ribot.

De mica en  mica s’han anat definint un seguit de pa-
trons, els quals han estat cabdals per  a sustentar la hipòtesi
presentada en aquest article:

La seqüència estratigràfica
A tots els indrets on s’ha pogut observar el registre estra-

tigràfic s’ha denotat un mateix patró, el qual evidenciaria un
procés de formació comú a tots. Bàsicament, s’han identificat
tres estrats superposats i ben definits (fig. 3):

1. Nivell  superior. Paquet  de calç compacte de secció
tumular. Als indrets de major potència és on se sol concentrar

el conjunt d’ossos humans, que majoritàriament es troben situ-
ats a la meitat inferior de l’estrat, en tendència al centre. Dins
l’estrat també s’observen lloses i pedres de mida petita/mitja-
na amb signes clars d’haver estat a altes temperatures per la
seva coloració grisosa, consistència i fissures a causa del pro-
cés de calcinació. Els ossos humans inserits en aquest estrat
presenten signes clars de cremació i deformació, per mor de la
deshidratació causada per  les altes temperatures, fet que els
caracteritza per la coloració, que varia entre el blanc-blavós-
negre i la presència d’estries. 

2. Nivell intermedi. Estrat uniforme negrós format per
cendres i carbons, relacionat amb un nivell de combustió.2

3. Nivell inferior. Nivell de color ataronjat. La coloració
podria  ser  deguda a  les  altes  temperatures  causades  per  la
combustió a l’estrat que el cobreix (nivell intermedi).

Figura. 2: Talls estratigràfics: 1: Na Dent. 2: Cova de Biniatria. 3:
Cova de Son Pellisser (Aramburu et al. 2015e). 4: Cova des Gegant.
5: Balma des Migdia. 6: Cova cala Figuereta.

2 Al jaciment de Son Gallard s’observen troncs carbonitzats (fig. 6) (Guerrero et al. 
2005, 138).
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Aquest patró estratigràfic ha estat evidenciat a cada un
dels jaciments on era visible la seqüència dels nivells d’enter-
rament en calç.  Per  tal d’entendre millor  i poder interpretar
aquestes dades es va fer vital investigar el procés d’elaboració
tradicional de la calç. Però l’objectiu no era saber com era un
forn o conèixer el procés de transformació química, sinó ana-
litzar com és el resultat d’una “fornada” des del punt de vista
estratigràfic. Semblava pràcticament impossible trobar alguna
font on es descrivís el procés, però de forma casual fou loca-
litzat,  en un blog sobre l’art romànic, l’enregistrament foto-
gràfic d’unes obres del 2006 per a l’edificació del centre de
visitants del castell de Loarre (Osca)3. Les màquines excava-
dores seccionaren un forn de calç (fig. 3) suposadament de
cronologia medieval, el  qual estaria relacionat amb la cons-
trucció del castell. Gràcies a l’amabilitat de l’autor,4 foren ce-
dides un gran nombre d’imatges. La seqüència estratigràfica
relacionada amb el procés d’elaboració tradicional de la calç
ha estat una peça clau per a aquest estudi. 

La presència de capes de pedres calcinades
Un altre element recurrent, però no sempre manifest, és

la presència de nivells formats íntegrament per l’acumulació
de lloses/làmines de mida variable, les quals es troben com-
pletament o parcialment calcinades. Aquest estrat s’ha docu-
mentat a les coves de Maçana, Can Pellisser, Biniatria, Son
Maiol i Son Matge (fig. 4). Aquests nivells apareixen directa-
ment per sobre dels nivells dels paquets de calç, fet que impli-
ca una relació directa entre ells. En alguns casos la seqüència
estratigràfica: nivell marronós/nivell combustió, nivell calç i
nivell lloses, se superposa en diverses ocasions (fig. 4). A mol-
tes altres estacions arqueològiques visitades és evident la pre-
sència d’aquest tipus de lloses, tot i que no s’han pogut docu-
mentar formant aquests nivells,  sinó que apareixen de forma
dispersa o remogudes pels espolis.

Els espais funeraris.
Quant als espais on s’emplacen aquests tipus de necrò-

polis, s’observa una tendència a elegir indrets amb les caracte-
rístiques següents (fig. 5):

a) Coves de cambres altes amb boca estreta, com seria
el cas de la cova de s’Alova (Sóller), cometa dels Morts (Es-
corca), cova Monja (Sencelles), etc.

3 http://www.arquivoltas.com/Presentacion/Presentacion16.htm
4 Cal agrair al Sr. Antonio García Omedes la seva amabilitat i col·laboració.

b) Coves  de  gran  boca  amb sostre  d’alçada  variable,
com  la  cova  de  Son  Maiol  (Establiments),  cova  Maçana
(Campanet),  cova  des  Gegant  (Calvià),  cova  dels  Robiols
(Puigpunyent), etc.

c) Abrics rocosos
Tots tenen un element en comú: els sostres. Tenen una

tendència cap a la volta, amb una nul·la presència d’espeleote-
mes (estalactites, estalagmites, etc.), i es troben completament
ennegrits a causa de l’acció contínua i prolongada del foc. En
alguns casos s’observa com els murs s’han laminat i fragmen-
tat per mor de les altes i contínues temperatures. En alguns
exemples, com a la cova de Biniatria, cova de Can Pere Anto-
ni i cova dels Robiols, entre d’altres, aquest procés d’exfolia-
ció encara és ben visible (fig. 4).

PROPOSTA INTERPRETATIVA DE LES EVIDÈNCIES

En el darrer any han estat publicats dos projectes de re-
cerca que consider cabdals per al desenvolupament i articula-
ció del present article. Em referesc a les memòries d’excava-
ció de la cova de Can Pellisser, primera necròpolis en calç ex-
cavada segons la metodologia recent. I en segon lloc, el con-
junt d’articles publicats pel grup encapçalat pel Dr. Van Stry-
donck. Les conclusions extretes per aquests investigadors són:

La cova de Can Pellisser
Excavació dirigida per J. Aramburu. Defensa que el ritus

s’iniciaria amb una neteja de la cavitat, on es dipositaria d’un
a cinc cadàvers flexionats en posició decúbit lateral.  Alguns
cossos se situarien sobre alguna llosa, o en algun cas formant
algun enllosat.  Aquest  conjunt de difunts serien  coberts per
llenya i posteriorment cremats. Un cop apagat el foc, les restes
serien cobertes per una capa gruixuda de calç. Durant el pro-
cés d’excavació constatà  la  presència  d’aquests túmuls for-
mats pel conjunt de cossos. La dita hipòtesis, segons l’autor,
se sustenta en 7 punts bàsics (Aramburu et al. 2016e, 45-47):

1. Per la presència d’abundants carbons i cendres, per
sota del nivell de calç.

2. Que els cadàvers foren cremats a altes temperatures.
3. Per la presència de lloses de pedra. Alguns cossos hi

eren dipositats a sobre o s'hi cobrien. En alguns casos aparei-
xen en posició vertical.
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Figura 3. Comparativa talls estratigràfics: forn de calç/enterrament.

Figura 4: Superposició de nivells de lloses (B) amb nivells de calç (A). 1: Cova de Son Pellisser (Aramburu et al. 2015e). 2:
Cova Maçana. 3: Cova de Son Maiol. 4: Cova de Biniatria.



Figura 5: Sostres, cavitats i abrics: 1: Cova Maçana. 2: Na Roja. 3: Sa Cigala. 4: Cova des Gegant. Detall exfoliació (5: Cova de Can Pere Antoni. 6: Cova de
Biniatria).



4. Molts dels cossos foren dipositats complets i en de-
cúbit  lateral,  i  recurrentment  formant  paquets  d'uns  quants
cossos.  Proposa que no tots els cossos arribaren complets a
l’espai funerari.

5. Manca d’evidències de presència de grava sense cal-
cinar  (en  referència  a  la  hipòtesis  plantejada  pel  Dr.  Stry-
donck, Strydonck et al. 2014, 17).

6. Els aixovars no estan romputs o doblegats intencio-
nadament. 

7. Documenta  dos nivells d’esfondrament  del  sostre a
causa de la cremació de les pires funeràries.

Strydonck (Van Strydonck et al. 2014): Mitjançant l’ex-
perimentació, el grup encapçalat per aquest investigador con-
clou que el fenomen dels enterraments en calç és el resultat de
la  cremació dels cossos  amb els  seus  aixovars  coberts  per
“pols” de pedra calcària. Les patologies dels ossos, coloració,
deformacions, etc., tan sols són possibles per mor de les tem-
peratures altes, entorn als 700° aproximadament, i no per l’ac-
ció de la  calç viva  sobre els cossos.  Consideren que aquest
procés s’elaboraria a un indret diferent de l’espai funerari a
causa del pobre nivell de cendres/carbons documentat per sota
de la calç. Posteriorment a la cremació, les restes humanes se-
rien netejades i recollides amb la calç apagada, per ser diposi-
tades després a la necròpolis.  Amb aquest procés volen evi-
denciar que és en aquest moment quan s’aporta l’aigua neces-
sària per apagar la calç viva. Per això afirmen la nul·la presèn-
cia d’inhumacions i que les restes humanes i l’aixovar aparei-
xen  totalment  regirats.  La presència  per  sota del  paquet  de
calç d’un nivell de cendres amb alguns ossos “mal incinerats”
l'atribueixen a una primerenca experimentació amb el ritus de
les incineracions. Sota aquest, hi documenten un nivell natural
de coloració rogenca. 

Sobre la base d'aquestes hipòtesis i amb les dades reco-
pilades aquests anys, s’elabora aquesta reflexió i reinterpreta-
ció per tal d’intentar comprendre millor la naturalesa d’aques-
ta manifestació cultural. 

El fet més destacable de les dades recopilades sens dubte
és la uniformitat de la seqüència estratigràfica a tots els jaci-
ments on ha estat possible documentar-la. Aquest fet hauria de
ser una evidència d’una estandardització del procés de forma-
ció del registre arqueològic en conseqüència amb el procés de

desenvolupament del ritu funerari de la calç. Per tant, aquest
fenomen hauria de ser un element clau a l’hora d’interpretar-
lo.  La clau sembla  que s’ha trobat  en  el  procés  tradicional
d’elaboració de la calç viva. La comparativa (fig. 3) entre el
tall estratigràfic de la combustió d’un forn i els talls documen-
tats als jaciments compresos en aquest article posen en clara
evidència la dita relació, ja que coincideixen cada un dels ni-
vells (fig. 3). Alguns elements remarcables a partir d’aquesta
comparativa són:

- El reduït nivell de cendres en relació amb la potència
del nivell de calç generat. Aquest fet desmentiria l’afirmació
de Van Strydonck (Strydonck et al. 2014, 18), el qual proposa
que la poca potència de carbons/cendra documentada sota els
paquets de calç no estaria relacionada amb la seva elaboració
in situ,  perquè és insuficient, sinó amb pràctiques més anti-
gues d’incineració. 

- La irregularitat de la puresa de la calç. Com més pro-
pera al nivell de cendra es troba més pura és; a més, s’observa
dins el mateix paquet la presència de pedres calcinades que no
s’han transformat, probablement a causa d'una falta d’unifor-
mitat en la combustió de la fusta (cosa que generaria tempera-
tures variables) o de la poca puresa de les pedres selecciona-
des per a aquest fi. Això podria explicar la presència de lloses
i l’ús de pedres de mides variables per a dur a terme el procés,
i no l’exclusiva utilització de “pedra triturada”. 

- L’estratigrafia d’ambdós casos és idèntica, per la qual
cosa és raonable pensar que el procés de formació també ho és.

On i com es realitzaria el ritu? Pira crematòria dins l’es-
pai funerari i posterior cobriment en calç viva? (Aramburu). O
formació de la calç amb el cos mitjançant cremació i posterior
trasllat i deposició a l’espai funerari dels conglomerats? (Stry-
donck). Les dades recopilades aquests anys sembla que evi-
dencien una altra proposta, tot i no ser gaire diferent dels pro-
cessos plantejats per aquests dos autors. El simple estudi i ob-
servació dels nivells de calç generen un gran nombre d’incon-
gruències. Analitzats els talls dels nivells de calç documentats
s’evidencia que les restes humanes i  els aixovars apareixen
completament embotits dins el paquet de calç (fig. 6), en la
majoria dels casos es tendeixen a concentrar al centre de l’es-
trat.  Aquest  simple fet  ja  descarta la hipòtesi  del cobriment
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posterior a la cremació de les restes per calç, ja que seria inex-
plicable  la  presència  exclusiva  dels  ossos  i  l’aixovar  dins
d’aquest nivell quan haurien d’estar concentrats dins del nivell
de combustió. Per  altra banda, hi ha evidències clares de la
presència de cossos en connexió anatòmica dins d’aquest es-
trat, com són els abundants exemples de la cova de Can Pellis-
ser o de Son Matge (fig. 6). Aquest fet confrontaria amb la hi-
pòtesi del Dr. Strydonck (Strydonck et al. 2014, 18), que de-
fensa que els ossos apareixen completament desarticulats i en-
tremesclats a causa de la realització del ritus de cremació fora
de l’espai funerari i posterior trasllat de les restes a l’interior,
fet que no donaria explicació a la presència de cossos en con-
nexió anatòmica.

Com s’evidencia, els dos plantejaments presenten certs
problemes interpretatius. Per  aquest motiu, gràcies al treball
de recerca dels autors precedents i sobre la base de les reflexi-
ons  presentades  durant  aquestes  pàgines  es  proposarà  una
nova hipòtesi. 

Els resultats de les observacions indiquen que tot el pro-
cés es desenvoluparia a l’interior de l’espai funerari. Tot i no
tenir-ne evidències, amb tota probabilitat el primer pas seria el
condicionament de l’espai. Posteriorment es prepararia la pira
funerària i a sobre s’hi situarien les pedres calcàries, a dintre
de les quals s’embotiria el cos/cossos amb el seu aixovar. Un
cop finalitzada l’estructura, s'hi prendria foc fins que es con-
sumís i es transformés la capa de pedres i cossos en un únic
estrat de calç.

Quines són les evidències que podrien sustentar aquest
suposat procés? La comparativa entre la seqüència estratigrà-
fica d’un forn de calç i els talls dels jaciments demostren un
mateix procés formatiu (fig. 2 i 3). Fins al moment, s’havien
interpretat erròniament els estrats,  atribuint que cada un cor-
responia a un moment cronològic diferent, i no a diferents es-
trats formats simultàniament. El nivell de cendres/carbó, tot i
la seva potència, és suficient per a dur a terme el procés de
calcinació de la pedra calcària. Així es pot deduir de l’obser-
vació del tall del forn medieval de Loarre (fig. 3). La presèn-
cia d’ossos al nivell de carbó/cendres podria ser condicionat
depenent de la cota d’ubicació dels cossos dins l’estrat de pe-
dres calcàries. La situació a cotes baixes provocaria probable-
ment l’escolament i penetració d’ossos del nivell superior du-

rant la combustió i el procés de compactament dels nivells. En
abundants ocasions,  els  enterraments en  calç se superposen
sobre necròpolis anteriors (cova de s’Alova, Son Maimó, Son
Matge, Son Gallard, etc.),  cosa que també podria explicar la
presència de restes humanes que no foren retirades durant el
condicionament de l’espai i foren afectades per la combustió
de la pira. La potència calorífica d’aquesta ocasionaria el can-
vi de coloració tant dels ossos com de l’estrat inferior, i es for-
marien aquests nivells ataronjats tan característics que aparei-
xen  per  sota  del  nivell  de combustió.  Com menciona Stry-
donck (Strydonck et al. 2015, 20), seria del tot necessari poder
definir si existeixen evidències de ritus de cremacions crono-
lògicament anteriors al ritu de la calç, i així poder determinar
en quins casos són o no presents.

Quant al nivell de calç, la base teòrica de la transforma-
ció de la pedra calcària en calç i els efectes de la cremació so-
bre les restes humanes està més que descrit pel Dr. Strydonck
(Strydonck et al. 2014, 17-18). Per altra banda, l’excavació de
la cova de Can Pellisser permet obtenir dades que no hauria
estat possible assolir observant exclusivament els talls estrati-
gràfics.  El Dr. Aramburu documenta  “paquets”  de  calç que
contenen  les  restes  de  diversos  individus  (Aramburu  et  al.

2015e, 48-49), que s’estenen per tota la cavitat, recolzant-se
entre ells en molts de casos (fig. 7). Dins d’aquests paquets
observa que no tots els cossos tenen el mateix tractament. Al-
guns apareixen articulats i en connexió anatòmica, i d’altres
totalment  desarticulats,  entremesclats  i  amb  l’absència  de
parts del cos (cosa que atribueix al fet que no tots els cossos
arribarien en les mateixes condicions prèviament a la cremació
conjunta). Als talls estratigràfics documentats és clarament visi-
ble la tendència tumular d’aquests paquets (fig. 7). El fet de su-
perposar-se entre ells provoca la percepció de l’existència d’un
únic estrat continu. Com s’ha exposat anteriorment, les restes
humanes apareixen embotides dins l’estrat, amb una tendència a
concentrar-se  a  la  part  central/inferior.  L’explicació  a  tots
aquests ítems s’ha de cercar en el procés de cremació de la pira
i en la formació de la calç i de l’estratigrafia consegüent. L’en-
fonsament de la pira durant el procés de cremació i calcinació
de la pedra calcària aniria provocant el lent col·lapse del con-
junt i formant un paquet unitari de tendència tumular. 
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Figura 6: 1, 3 i 4: Nivells de calç amb restes humanes i espada (fletxa vermella). 2 i 6: Exemples d’inhumacions amb connexió anatòmica. 5: Tronc carbonit-
zat de Son Gallard a l'interestrat amb nivell combustió-nivell calç (Guerrero et al. 2005, 138). 1: Cova Maçana. 2: Son Matge (Waldren). 3: Cova de Son Ma-
iol. 4: Cova de Biniatria. 6: Cova de Son Pellisser (Aramburu et al. 2015e).

Figura.7. Esquerra: Son Matge (Waldren), túmuls de calç adossant-se. Centre: resultat d’experimentació: restes de la pira després de la combustió i pedra cal-
cària transformada en calç. Dreta: Cova de son Bosc, detall pedres calcinades no transformades en calç dins el paquet tumular.



Aquest procés de col·lapse ocasionaria que alguns cossos
es desarticulessin parcialment o completament, la qual cosa po-
dria explicar aquesta variabilitat disposicional dins cada paquet
funerari, i fins i tot la presència d’ossos dins l’estrat inferior de
combustió. Un altre element que cal tenir en compte és la desapa-
rició de certs ossos per l’acció prolongada d’altes temperatures.
El fet que durant el procés de combustió de la pira la potència ca-
lorífica no és homogènia a tot el conjunt, tant a les pedres calcàri-
es com als cossos, podria també explicar la desintegració de certs
ossos; igual que la presència de pedres calcinades, però no trans-
formades en calç, dins dels paquets. És a dir, el procés de com-
bustió del conjunt podria ser un element explicatiu del motiu de
la complexitat disposicional i dispersional de les restes humanes i
aixovars dins d’aquests estrats.

Tot el procés de formació d’aquests registres, si s’afirma
que es dugué a terme dins del mateix espai funerari, per força
s’hauria de poder evidenciar de forma directa o indirecta al ma-
teix indret. Els nivells ataronjats que apareixen sota els nivells de
combustió serien una primera prova. L’altra evidència la trobarí-
em als sostres de les cavitats i abrics. L’acció prolongada d’altes
temperatures a l’interior d’aquests emplaçament ha quedat evi-
denciat  amb l’ennegriment,  clivellament  i  laminació/exfoliació
dels sostres. En alguns casos, aquest despreniment del sostre arri-
baria a provocar autèntics estrats clarament visibles a jaciments
com la cova de Can Pellisser, la cova Maçana, la cova de Binia-
tria i la cova de Son Maiol (fig. 4 i 5), on sembla que tot aquest
procés es repeteix en diverses ocasions. Aquesta acumulació po-
dria tenir relació amb algun tipus de recondicionament de la cavi-
tat posterior a la crema de les pires, fet que provocaria la necessi-
tat de netejar  i sanejar les cúpules de possibles despreniments
causats per l’acció directa del foc sobre d’elles.

CONCLUSIONS

La pretensió d’aquest article no va més enllà de la simple
reflexió entorn a la qüestió dels enterraments en calç sobre la
base de les noves propostes interpretatives i anys de recopilació
de dades en aquests contextos. Per tal de corroborar les presents
hipòtesis s’és conscient de la necessitat de la realització d’investi-
gacions i analítiques per a sustentar-les d’una forma més adequa-
da, acadèmicament parlant. Malgrat aquest fet, a través de l’ob-

servació i l’aplicació de certa lògica interpretativa es va conside-
rar necessari redactar aquestes línies com a germen per a futures
recerques encaminades a resoldre aquesta qüestió de la nostra
prehistòria. Per això, la pròxima línia de recerca que es durà a ter-
me es basarà en l’experimentació per poder definir l’estructura de
combustió prèvia a la cremació, i així poder comparar els resul-
tats de la crema amb els registres estratigràfics aquí presentats. A
la figura 7 es pot veure el resultat d’una simple i improvisada
prova, en la qual, mitjançant la combustió d’una petita pira, es va
transformar unes pedres calcàries en calç. La simplicitat i senzi-
llesa del procés, i el resultat, demostra les altes possibilitats que
pot oferir un intent de simulació. Esperem que es puguin presen-
tar els resultats ben aviat.
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