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PRESENTACIÓ
Tot un cabal de novetats científiques que haurien de
tenir, i aquesta és la nostra intenció, un aprofitament triple.
En primer lloc, seguir generant coneixement científic,
perquè la investigació amb mètode només avança amb els
fonaments posats per part de les recerques que han tengut
lloc anteriorment. En segon lloc, per aprofundir en la difusió
del valor patrimonial i de la necessitat de conservar tots
els elements relacionats amb l’arqueologia, com a deures
col·lectius d’una societat madura i avançada. I, en tercer
lloc, aquestes novetats científiques haurien de ser eines de
treball, perquè els poders públics, en el nostre cas el Servei
de Patrimoni Històric, puguin dur a terme la responsabilitat
que tenen encomanada.
És feina de tothom, que això sigui possible.

Mallorca és un país ric en patrimoni. La situació
geogràfica enmig de la mar Mediterrània occidental i el
fet que per la nostra illa hagin passat gairebé totes les
civilitzacions humanes que s’han desenvolupat en aquest racó
de món, han enriquit notablement el llegat deixat en aquesta
terra per tots els pobles que ens han precedit.
Dins aquesta abundància d’elements patrimonial a
protegir, investigar i difondre, el patrimoni arqueològic
ocupa un lloc destacadíssim. En primer lloc, perquè n’hi ha
prou de fer una passejada per Palma o per la Part Forana
per comprovar la pervivència d’aquest patrimoni. També
és d’esmentar la trajectòria de més d’un segle d’iniciatives
arqueològiques a Mallorca. I, no menys important, l’actual
bona salut que gaudeixen els estudis i les investigacions sobre
arqueologia, procedents d’àmbits científics (universitaris i no
universitaris), que contribueixen a conèixer millor aquesta
part de la nostra història.
En aquesta línia trobam les VIII Jornades d’Arqueologia
de les Illes Balears celebrades entre els dies 11 i 14 d’octubre
de 2018 a Alcúdia, gràcies a l’organització de la Secció
d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears i amb
la col·laboració del Departament de Cultura, Patrimoni i
Política Lingüística del Consell de Mallorca i l’Ajuntament
d’Alcúdia.
El volum que presentam compta amb les aportacions
que es feren en aquesta trobada científica que, arribada a
la vuitena edició, s’ha consolidat com una cita ineludible
per a les persones que fan feina en aquest àmbit del nostre
arxipèlag. Unes aportacions que hem d’agrair i de destacar
per l’alt nivell de recerca científica que s’exposen.
Podem trobar estudis sobre les diferents etapes de la
prehistòria, sobre la petjada púnica i romana, l’arqueologia
de l’edat mitjana, estudis sobre l’època contemporània,
aportacions relacionades amb el turisme i l’etnologia i, fins i
tot, sobre l’arqueologia del temps present.

Isabel Busquets Hidalgo
Vicepresidenta primera i consellera
del Departament de Cultura, Patrimoni
i Política Lingüística del Consell de Mallorca
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PRÒLEG

vament que s’han dut a terme tant a terra com sota l’aigua.
També tendreu ocasió de llegir sobre la gestió del patrimoni,
la conservació i posada en valor o, fins i tot, vinculades al
difícil equilibri entre la preservació del patrimoni i el turisme
omnipresent a les Balears del nostre temps.
Un altre fet per destacar que es desprèn dels articles
aplegats en aquest volum és la pluridisciplinarietat que caracteritza l’exercici de la professió i la recerca en arqueologia
a l’actualitat. No només en els treballs més corals es veuen
reflectides les aportacions de diverses disciplines, sinó,
també, en treballs d’altres professionals i investigadors que
aborden el fet arqueològic des d’altres branques del coneixement.
Així doncs, les Jornades d’Arqueologia de les Illes
Balears s’han convertit en un bon termòmetre per copsar
l’estat en què es troba la professió. Una professió que, en
els anys que han transcorregut des de les primeres trobades,
s’ha vist sacsejada per diferents crisis i que no ha estat aliena
a la precarietat i a les diferents problemàtiques que afecten
la nostra societat. Així i tot, aquestes trobades també ens
mostren una professió dinàmica en què, tot i les dificultats,
es continua fent un treball de qualitat: s’excava, es restaura
i es posa en valor el patrimoni, s’investiga i se’n fa difusió a
diferents nivells. I això queda plasmat en la diversitat de les
comunicacions presentades.
Per a les persones que ens dedicam a l’arqueologia a les
Illes Balears i que formam un col·lectiu per sort cada vegada
més nombrós, aquestes jornades han esdevingut una oportunitat de conèixer-nos i trobar-nos (de vegades de dos anys en
dos anys!) i una manera de posar en comú la feina que estam
fent, cada vegada en àmbits més diversos, la qual cosa fa
impossible estar al corrent de tot. Són, doncs, uns moments
per aturar, saber què s’està fent no tan enfora d’on treballam
cadascun de nosaltres, crear sinergies entre diferents equips

El llibre que teniu a les mans recull les comunicacions
presentades a les VIII Jornades d’Arqueologia de les Illes
Balears, celebrades els dies 11, 12, i 13 d’octubre de 2018 a
Alcúdia.
Amb aquest, ja són vuit els volums editats d’aquestes
jornades des que, l’any 2006, se celebrà a Manacor la 1a Trobada d’arqueòlegs de les Illes Balears, que tengué continuïtat
l’any següent a Felanitx, ja amb el nom de II Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. Des de llavors, les Jornades
s’han succeït, amb caràcter biennal, passant per totes quatre
illes.
Des d’aquella primera reunió, amb dotze presentacions,
tretze anys després constatam que aquesta trobada s’ha afermat com una fita clau en l’arqueologia balear. Així, aquesta
darrera edició ha comptat amb un total de 58 comunicacions,
en les quals hi estan representades totes les vessants de l’arqueologia feta arreu de l’arxipèlag. A més de la diversitat
geogràfica, cal destacar també l’àmplia varietat cronològica,
que abasta des de la prehistòria i protohistòria, passant per
l’antiguitat clàssica i tardana i el món medieval islàmic i
cristià fins el passat més recent, com posen de manifest les
comunicacions referents a la Guerra Civil espanyola.
No obstant això, més que des d’un punt de vista cronològic o geogràfic, cal posar en relleu la diversitat de les
temàtiques tractades, com queda palès en la mateixa organització de les sessions. Així, en aquest volum que teniu a les
mans −o en la pantalla− hi trobareu articles que ens informen
de la recerca duta a terme entorn a l’àmbit domèstic, el món
funerari i ritual, l’ús i aprofitament del territori i el paisatge
o l’arqueologia del conflicte i de la repressió. Hi podreu llegir treballs relacionats amb diferents tipus d’intervencions,
ja siguin excavacions, prospeccions del territori o estudis
de materials o d’arqueologia mural, fruit d’intervencions
programades de recerca o d’arqueologia preventiva i de sal-
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de recerca i reflexionar cap on va la professió. També són,
alhora, una eina per donar a conèixer la nostra feina a un
públic més extens, com un retorn de la inversió que es fa en
arqueologia en forma de coneixement. La difusió posterior
que es fa de molts d’aquests articles per Internet, sens dubte,
hi ajuda.
Finalment, des d’aquestes pàgines volem agrair el
suport de la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular
de Mallorca, de l’Ajuntament d’Alcúdia i del Consorci de la
Ciutat Romana de Pollentia, així com al conjunt del Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en
Ciències de les Illes Balears. Cal agrair també la tasca feta
per l’equip organitzador de les Jornades per treure endavant
una feina impagable i que suposa un repte cada vegada més
gran per fer-hi caber tots els participants, organitzar comunicacions tan diverses, la taula rodona i activitats lúdiques
complementàries, a més de la pròpia edició d’aquest llibre.
Aquest agraïment s’ha de fer extensiu, també, a tots i totes
les ponents, participants a la taula rodona i moderadors de les
diferents sessions, a les persones que han col·laborat d’alguna
o altra manera en la celebració de les Jornades i en aquesta
publicació i, com no podria ser d’una altra manera, a totes les
persones qui hi assistiren.
Llorenç Oliver Servera i Jordi Hernández-Gasch
President i vicepresident de la Secció d’Arqueologia
Palma, desembre de 2019
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NOUS INDICADORS CRONOLÒGICS DE LA FREQÜENTACIÓ TARDOANTIGA DE S’ILLOT
(SANT LLORENÇ DES CARDASSAR)
Alejandro Valenzuela
Jaume Servera
Bernat Font
Marga Rivas

INTRODUCCIÓ
El poblat de s’Illot, ubicat en el terme municipal de
Sant Llorenç des Cardassar, és un dels jaciments més importants de la cultura talaiòtica i posttalaiòtica (850-123 aC) de
Mallorca, tant per la varietat monumental, com per l’evolució
històrica (Font i Valenzuela 2018). El conjunt arquitectònic
està format per elements diversos, entre els quals destaca el
turriforme central al voltant del qual es va desenvolupar l’entramat urbà. També conserva un tram extens de muralla que,
originalment, devia envoltar la totalitat del poblat, així com
dos àmbits arronyonats, identificats com a santuaris.
Tal com evidencien tots aquests elements, el poblat de
s’Illot degué tenir en l’edat del ferro el moment de major
desenvolupament. Això no treu, però, que l’assentament no
estigués actiu en una fase anterior o posterior a aquesta. Per
exemple, anterior a la fase talaiòtica, s’ha documentat i datat la
presència d’una naveta en els fonaments del turriforme (Frey
1968, 1969). En l’altre extrem de la línia temporal, també
hi ha testimonis de l’ocupació o, si més no, freqüentació del
poblat en èpoques tardoantigues i medievals.
En aquest treball es presenten els nous indicadors materials i analítics obtinguts en les darreres campanyes arqueològiques i que ens han permès ampliar el coneixement de la fase
tardoantiga de s’Illot, una de les més poc conegudes.
L’ANTIGUITAT TARDANA A S’ILLOT: ESTAT DE LA
QÜESTIÓ
Tot i que s’Illot es coneix sobretot per ser un poblat
talaiòtic, des de l’inici de les excavacions en els anys 60
s’ha tingut sempre clar que l’assentament presentava indicis
d’una fase tardoantiga, per la recuperació puntual i esporàdica
d’elements materials d’aquell període.
De fet, un dels primers testimonis que es van tenir

d’aquesta fase és també un dels elements més destacats de la
cultura material disponible per a aquest període. Es tracta del
penjoll vandalobizantí, que segons Ulbert es podria datar en
el segle vi dC (Ulbert 1969). Major debat ha generat la seva
adscripció cultural, ja que alguns autors la consideren bizantina (Rosselló-Bordoy 1973, 92; Vizcaíno 2009, 271) i d’altres,
d’afiliació vàndala (Villaverde 2004, 405; Amengual 2005,
90). En les primeres campanyes dirigides per la Universitat
de Marburg (Alemanya) també es recuperà material ceràmic
«d’època romana», però al qual mai s’arribà a assignar una
tipologia, procedència o, sobretot, una cronologia concretes,
dins el ventall ampli que constitueix el material ceràmic del
període romà. Per aquest motiu no es pot descartar que, en
realitat, es tractés de material tardoromà o, fins i tot, postromà. Pel que fa al material arqueozoològic es documentà per
primera vegada a Mallorca la presència de restes de cérvol
(Cervus elaphus) i daina (Dama dama) que s’associaren a
aquests nivells romans indeterminats. Tenint en compte l’estat actual del registre arqueozoològic de Mallorca, aquesta
dada podria tenir més rellevància de la que inicialment semblaria per al reconeixement d’una fase tardoantiga al poblat.
Després de vàries campanyes arqueològiques entre els
anys 60 i 70, la investigació arqueològica es va aturar i el
poblat talaiòtic de s’Illot entrà en un període llarg d’abandó
i de degradació, fins a inicis del segle xxi. Tot i això, durant
aquesta fase el jaciment va seguir fornint dades d’interès per
al coneixement de la fase tardoantiga de s’Illot, que alguns
investigadors van anar reportant. Es tracta, essencialment,
de la relectura d’una ceràmica recuperada en els anys 60 que
podria tractar-se d’una possible Fulford 8 (Lull [et al.] 2008,
64) i un fragment d’olla de cuina tardana de Cartagena recollida en superfície (Riera-Rullan 2015, 489). Tots ells, indicis
ceràmics que apunten cap a un ventall cronològic comprès
entre el 475 i el 600 dC.
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EL PROJECTE D’EXCAVACIÓ I REVALORITZACIÓ
SOCIAL DEL POBLAT (2012-2016): EVIDÈNCIES
NOVES DEL PERÍODE TARDOANTIC
Després del Pla de Reconversió Turística de s’Illot
(2008), amb el poblat talaiòtic com a tret diferenciador de
la zona, l’Ajuntament de Sant Llorenç va decidir posar en
marxa un projecte científic, d’excavació, d’investigació i de
conservació-restauració sobre el poblat: «Projecte quinquennal d’excavació, estudi de materials, conservació-restauració
i posada en valor del poblat talaiòtic de s’Illot (2012-2016)».
La finalitat principal d’aquest era revifar la importància científica i històrica que fa dècades va tenir el poblat talaiòtic i
que va perdre per falta d’inversió i de dedicació científica.
Així, des de l’any 2012 es van fer diferents activitats
relacionades amb el despedregat, la consolidació i l’excavació de certes zones del jaciment, com ara el santuari 1 (SN1),
l’habitació arronyonada del tall 19 i estructures diverses adossades al turriforme, que ja havien estat intervingudes dins el
marc de les investigacions desenvolupades pels alemanys en
els anys 60 i 70. Per a l’última campanya del Pla quinquennal
(2016), es va poder comptar amb l’ajuda del Ministeri de
Foment del Govern d’Espanya, a través de la línia de subvenció de l’1,5 % cultural. Arran d’això, ens vam plantejar dur
a terme: el despedregat general de la resta del jaciment, els
sondejos a diverses zones i l’excavació del segon santuari del
poblat (SN2).
Entre les feines que es van fer en aquella campanya,
l’excavació de l’espai SN2 i el sondeig del reble de la murada
perimetral del poblat (sondeig 1) van aportar dades noves per
conèixer la fase tardoantiga del poblat.
LA INTERVENCIÓ AL SANTUARI 2 (SN2)
Durant la campanya de 2016 s’inicià la intervenció
arqueològica i restauració-consolidació de l’espai conegut
com a Santuari 2 (SN2). Aquesta tasca, tot i que tenia com a
objectiu excavar íntegrament l’espai, només va poder arribar
a extreure els primers nivells de l’espai (figura 1).
L’excavació es va iniciar amb l’extracció de les pedres
de grans dimensions que cobrien tota la superfície de l’espai

i que, clarament, no es trobaven in situ formant part de cap
estructura. Després, es va fer una neteja de la capa superficial,
consistent en vegetació i deixalles materials (plàstics, ceràmica, etc.), acumulada durant els últims anys (UE 100). Un
cop neta la superfície, es va excavar l’estrat superficial, que
tenia unes característiques molt homogènies, consistent en un
sediment granulós, de color marró fosc i amb moltes restes
vegetals (UE 120). El material ceràmic recuperat comprèn
una gran diversitat d’èpoques (taula 1).
Per sota d’aquest sediment, es documentà un segon
estrat, també molt homogeni, caracteritzat per contenir
gran quantitat de pedres de mida petita, repartides de forma
heterogènia per tot el recinte i que ha estat interpretat com a
nivell d’enderroc (UE 121). Cal destacar la gran quantitat de
restes ceràmiques i faunístiques trobades, així com la troballa
d’una punta de bronze (fletxa o llança) molt a prop de la porta
d’entrada. L’excavació d’aquest estrat permeté desentranyar
l’estructuració interna de l’espai, consistent en dos àmbits
diferenciats: àmbit 1 (zona entrada) i àmbit 2 (zona absis). La
separació està formada per un mur d’un sol parament, construït amb pedres de mida mitjana que va des de l’absis, en
línia recta, fins al centre del santuari, on es va trobar una llosa
plana de grans dimensions (108 x 70 cm). També ha aparegut
en aquesta UE 121 una estructura, situada a la cantonada oest,
molt propera a l’entrada, definida com una possible banqueta.
A continuació s’inicià l’excavació de la UE 122 de
l’àmbit 1 (deixant l’àmbit 2 sense excavar). Aquesta UE es
caracteritza per un sediment de color marró, amb inclusions
d’argila cuita de color taronja i gran quantitat de concentracions de carbons. Es podria definir com un segon nivell
d’enderroc o abandó. Dins aquest estrat es localitzaren estructures internes, una segona punta de fletxa o llança i diverses
concentracions ceràmiques in situ, que tindrien relació amb
l’estrat inferior (UE 131), que s’ha interpretat com a últim
nivell d’ús del santuari. Finalment es va consolidar l’estructura del santuari.
El conjunt ceràmic que es presenta en aquest treball es
centra principalment en els materials ceràmics documentats
en les UE 120 i 121 del santuari 2 (SN2). També es fa referència a algunes troballes superficials que es documentaren en el
transcurs de les campanyes arqueològiques i de restauració-
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Figura 1. Planta i secció de la intervenció de 2016 a l’espai SN2.

consolidació dels darrers anys. Sempre posant l’èmfasi en
aquells materials ceràmics més informatius respecte a la fase
d’ocupació i/o freqüentació del poblat de s’Illot en l’horitzó
tardoantic. La classificació tipològica per al material tardoantic serà la més precisa possible, a excepció del grup de
ceràmiques «comunes de pasta calcària», que engloba totes
aquelles ceràmiques de pasta calcària d’origen ebusità i local i
que, per dificultats de diferenciació macroscòpica, s’agrupen
dins una mateixa categoria.
En la taula 1 es recullen, de manera sumària, tots els

materials ceràmics identificats. Com es pot observar, la classificació inclou categories molt generals com a «ceràmica
a mà de tradició indígena», que agruparia aquells materials
provinents del talaiòtic i del posttalaiòtic, «comuna romana»,
que en aquest cas agrupa tots aquells materials de cronologia
diversa, però d’afiliació romana i tardana, com podrien ser les
cuines africanes i itàliques, la comuna africana i itàlica, llumetes, etc., i la «ceràmica islàmica» que reuneix tots aquells
materials de la dominació islàmica.
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Taula 1. Material ceràmic procedent del SN2.

Com era d’esperar per a nivells superficials, el material
ceràmic procedent de la UE 120 i 121 presenta una varietat
tipològica àmplia que cronològicament es situa entre l’edat
del ferro i el període modern/contemporani.
Centrant l’anàlisi en el material tardoantic (figura 3),
destaca la presència de la vaixella fina que, en aquest cas,
ens ve determinada per la presència de TSA-D; ceràmiques
àmpliament conegudes i descrites per la bibliografia, que són
un indicador clar del marc cronològic que ens interessa. En
aquest cas es pogueren documentar formes com la Hayes 94,
segles v-vi dC, la Hayes 99, amb un marc cronològic entre els
segles vi-vii dC, i la Hayes 105/106, amb la qual ens mouríem
entre finals del segle vi i el segle vii dC.
Pel que fa al material amfòric, es documenta una vora
d’àmfora africana de la forma Keay 62 A; producció nordafricana que tindria un marc cronològic entre els segles vi-vii
dC, essent residual en contextos de finals del segle v dC.
L’altra categoria ceràmica que ens acosta també a la
tardoantiguitat és el material de ceràmica ebusitana («comuna
de pasta calcària»). Cal remarcar que l’indicador principal per
definir la cronologia ha estat la decoració que presentaven
algunes de les restes, ja que les formes documentades són
escasses i molt fragmentades, el que no permet fer-ne una
definició tipològica clara. Pel que fa a la decoració, aquesta
ens vendria definida per la presència de decoració incisa combinada monolineal i polilineal, amb una panòplia àmplia de
motius decoratius, com meandres, bandes horitzontals, fulles
de palmera, puntejat, cercles impresos i ungulats (figura 2).

Referent a la tipologia formal, tot i les dificultats expressades
anteriorment, sí que s’ha pogut identificar la presència de
morters, entre els quals hi ha un RE-0805b, gerretes i bols
sense poder entrar a definir-ne la forma concreta. Sembla que
l’ús dels motius decoratius amb fulles de palmera es va aplicar quasi exclusivament sobre les gerres/amforetes RE-0314b
i les gerres RE-0204b (Ramon 2008, 574), per tant, seria ben
possible que tinguéssim alguns exemplars d’aquestes formes.
Tot plegat, tenint en compte els motius decoratius i la major
presència de la decoració polilineal, podríem apuntar cap un
marc cronològic entre els segles v-vii dC.
Finalment, hem de fer referència a la presència de dues
vores de cuina tardana que semblen, a nivell macroscòpic,
cuines tardanes de Cartagena de la fàbrica 1.1 phyllite rich 8
( Cau 1996, 2003, 2007, 224-225 i 241). Les peces d’aquesta
fàbrica van ser fetes a torn i cuites en un ambient oxidant,
agafant tonalitats ataronjades. Presenten un aspecte groller
i acabats poc elaborats, tot i que una d’elles sí que sembla
haver sofert un cert polit. A més, presenten inclusions de
grans proporcions (possiblement de fil·lita) que concordarien
amb aquest tipus de fàbrica de Cartagena. Referent a les formes, hem seguit la tipologia proposada per Laiz i Ruiz, que
ja definiren aquesta producció el 1988. Així, doncs, tenim
una vora d’olla amb visera i perfil intern en S del tipus 3.1 i
una vora de cassola de parets arrodonides del tipus 12 (Laiz i
Ruiz 1988, 279 i 294). Ambdues vores tindrien una forquilla
cronològica entre els segles vi-vii dC.
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Figura 2. Formes decoratives de la ceràmica recuperada al SN2.
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En la figura 4 es presenten els resultats provisionals del
registre arqueozoològic recuperat a les unitats estratigràfiques
120 i 121. Es tracta d’un conjunt de 654 restes identificades,
constituït tant per restes de vertebrats com d’invertebrats. En
el primer grup predominen els caprins (267), seguit dels porcs
(40) i dels bovins (36). Un altre animal domèstic present en
el conjunt és el ca (Canis familiaris) amb 11 restes. Dins el

grup d’animals de caça es documenta la presència de la llebre
(Lepus granatensis) i, sobretot, dels cèrvids (13). Entre les
restes d’aquests últims, només es constata amb seguretat la
presència de la daina (Dama dama). Pel que fa als invertebrats, totes les restes corresponen a mol·luscs marins, hi
destaca la presència notable de baldufes (Phorcus sp.).

supera el de la totalitat de restes recuperades per al/del període romà a la resta d’Europa occidental (Sykes [et al.] 2011).
De fet, a Mallorca és tan recurrent la presència de daines que
es documenten en molts assentaments prehistòrics amb fase
tardoantiga; per exemple, les mencions de Mestre Ramon
(Son Servera), ses Païsses (Artà), Son Serra (Muro), Son
Ferrandell (Valldemossa) o puig de l’Escolà (Llucmajor). A
la llum d’aquestes dades, és molt probable que les restes de
daina de s’Illot (tant les provinents del SN2 com les mencionades per Uerpmann el 1971) corresponguin també a qualque
moment comprès entre els segles v i vii dC. De totes formes,
sense la datació C14 d’alguna de les restes aquest supòsit no
es pot assegurar amb certesa.
EL SONDEIG 1 DEL REBLE DE LA MURALLA PERIMETRAL
Figura 4. Composició taxonòmica de les restes arqueozoològiques del SN2.

Figura 3. Formes ceràmiques del SN2: Hayes 99 (1 i 2), Hayes 105/106 (3), Hayes 94 (4), cuina tardana de Cartagena tipus 12 (5); cuina tardana de Cartagena tipus
3.1. (6), morter ebusità possible RE-0805b (7); gerreta ebusitana (8); bol ebusità (9); cassola o pàtera ebusitana (10); Hayes 94 (11); àmfora africana Keay 62 (12).
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Aquests resultats s’han de prendre amb certa prudència
ja que, molt probablement, no responen a una acció concreta
sinó que són resultat de l’acumulació de diferents processos
al llarg d’un interval temporal dilatat. Aquests processos
anirien des de l’ús de l’espai com a santuari durant el final
de l’edat del ferro fins al seu l’abandó i enderrocament actual, passant per la freqüentació puntual d’humans i animals
entre aquests dos moments. Tot i això, la presència de certes
espècies ens permeten aventurar que part del registre arqueozoològic analitzat podria correspondre a la fase tardoantiga
del poblat. És el cas de la daina (Dama dama), que presenta
una història biogeogràfica molt particular a Mallorca. Des
de la seva introducció en època imperial romana (ca. iii dC)
fins a la desaparició en el segle xviii dC la seva població va
variar de forma considerable (Valenzuela 2015). El moment
de major explosió demogràfica es produeix entre el baix
imperi i l’antiguitat tardana, on es documenten en la majoria
de jaciments i, fins i tot, en alguns casos en quantitats molt
destacades, com és el cas de sa Mesquida a Calvià, on se
n’ha arribat a plantejar la cria en vedats (Valenzuela [et al.]
2016). La importància de la cria, caça i consum de daines a
Mallorca durant l’antiguitat tardana és encara més notable si
es té en compte que el nombre de restes recuperades a l’illa

El plantejament inicial del sondejos era datar, mitjançant C14, el moment de construcció de la muralla perimetral
(o establir almenys el seu tpq). Aquesta acció es va fer mitjançant el sondeig de la seqüència estratigràfica, tant dels sediments que s’adossaven al parament extern del mur (sondeig
2) com dels nivells que formaven part del reble interior de
l’estructura (sondeig 1). Inesperadament, els resultats obtinguts a l’interior assenyalaren que la construcció defensiva
havia patit una alteració durant l’antiguitat tardana.
La seqüència estratigràfica documentada a l’interior de
la muralla consistia en un reble format per sediment i pedres
mitjanes i petites (figura 5). A la part superior de la UE 104,
quasi en contacte amb la UE 103, es va recuperar una resta
d’os que es va seleccionar per fer una datació radiocarbònica.
L’os va ser identificat com a fragment medial (diàfisi) d’una
tíbia dreta de caprí (ovella o cabra). L’anàlisi de C14 (RICH23790, 1491+-30 BP) datà la resta entre el 435 i el 643 cal AD
amb un 95,4 % de probabilitats. Aquest interval temporal pot
acotar-se entre el 535 i el 643 cal AD si ens atenem al 91,5 %
de la variabilitat. Per tant, sembla que entre els segles vi-vii
dC la muralla prehistòrica de s’Illot va ser alterada, ara bé,
el propòsit d’aquesta intervenció està encara per determinar.
D’una banda, podria tractar-se simplement d’un espoli
puntual de part del material constituent de la muralla, que
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hauria permès, en un moment posterior indeterminat, l’entrada de material redipositat. A favor d’aquesta explicació hi
ha que el material del reble era en part sedimentari i amb una
disposició obliqua (secció N-S). Per contra, la resta de caprí
datada no presentava ni erosions ni alteracions per exposició
a agents ambientals i/o biològics que apuntessin a què la resta
havia format part d’un dipòsit previ abans d’incorporar-se a
la UE 104.

Alternativament, es podria considerar que l’alteració
datada seria el resultat de la reutilització d’aquesta construcció, ja sigui com a element defensiu o d’altre caire. En cas
que fos així, la fase tardoantiga de s’Illot respondria més a
una ocupació activa de l’assentament, amb reocupació de les
estructures antigues, que no a la simple freqüentació esporàdica.

CONCLUSIONS
A mode de conclusió, i a partir dels materials aquí
exposats, podem afirmar que certament tenim evidències per
testimoniar una reocupació o, si més no, una freqüentació del
poblat de s’Illot durant l’antiguitat tardana; concretament,
dins la forquilla cronològica que s’estén entre la segona
meitat del segle v dC i principis del vii dC. Aquest fet s’emmarca dins la dinàmica de reocupacions d’espais prehistòrics
(principalment cavitats i poblats) que es documenta durant
l’antiguitat tardana. Un fenomen que cada dia presenta indicis
de forma més extensa, però sobre el qual encara hi ha molta
feina a fer, sobretot si es vol arribar a conèixer la naturalesa
d’aquestes ocupacions.
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INTRODUCCIÓ
El jaciment arqueològic de «la marina Gran» i del
«campament saliner» (JA-50 i JA-51), ubicat al subsol de
l’actual nucli de les Salines (Mallorca) (Figura 1) té unes
característiques que el fan atractiu per a plantejar una recerca

enfocada a diferents problemàtiques arqueològiques de l’antiguitat. Aquest jaciment té una sèrie de fases entre les quals
podem destriar la protohistòrica, la romana altimperial i la
tardoantiga, però la que més ha cridat l’atenció històricament
ha estat la romana republicana, representada per un recinte
delimitat per un gran fossat.

Figura 1: Mapa de Mallorca i Menorca amb els jaciments esmentats.
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