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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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INTRODUCCIÓ
En aquesta contribució es presenten les darreres novetats referides a l’anomenat Àmbit D, localitzat en una de les
zones del Sector Sud del jaciment arqueològic de Son Peretó
(Mallorca – Illes Balears), la qual va quedar al descobert entre
els anys 1982 i 1984. Entre els anys 2012 i 2015 s’excavaren
la majoria de les sepultures allà localitzades.
Les excavacions realitzades han permès interpretar
l’evolució cronològica d’aquesta part de l’assentament, situada immediatament al sud del baptisteri del segle vi de la
zona. Els resultats obtinguts, fonamentats en l’anàlisi estratigràfica de les estructures, l’estudi dels materials recuperats
i els resultats de diverses datacions radiocarbòniques, han
proporcionat les claus per ajustar la datació de les tombes i la
seva tipologia.
L’estudi arqueològic i antropològic de deu individus
inhumats en aquest àmbit revelen els gestos i pràctiques funeràries d’aquesta comunitat cristiana especialment, entre els
segles vi i vii dC. L’anàlisi antropològica i paleopatològica de
cada esquelet ha permès conèixer el sexe i l’edat de gairebé
tots ells, així com fer la diagnosi de les patologies òssies i
dentals i dels marcadors d’activitat.
Per tot plegat, l’estudi aporta una millor comprensió
diacrònica d’una part important d’un jaciment cabdal per
entendre l’antiguitat tardana de Mallorca.
ANTECEDENTS
El jaciment de Son Peretó va ser descobert per J. Aguiló
qui va iniciar les excavacions l’any 1912. Aquelles tasques
li permeteren, sobretot, descobrir tota la basílica, un edifici
baptismal i diverses edificacions a ponent de l’esmentat bap-
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tisteri. També es varen descobrir nombroses sepultures. En
canvi, no es té constància de cap intervenció en el Sector Sud,
excepte pel que fa al seu límit septentrional, el qual coincideix amb la paret meridional del baptisteri.
Després de la mort de mossèn Aguiló, l’any 1924,
el jaciment va quedar abandonat. En els anys 60, es varen
realitzar diverses intervencions als voltants de les piscines
baptismals. No serà, però, fins a la dècada dels anys 80, quan
es varen començar les excavacions en el Sector Sud. Així,
l’any 1981 s’iniciaren una sèrie de treballs impulsats des de
l’Ajuntament de Manacor, primer sense disposar de tècnics
competents en matèria arqueològica i desprès, entre 1982 i
1984, dirigits per P. de Palol, G. Rosselló i M. Orfila. Des de
llavors, el jaciment va quedar en un estat d’abandonament
fins a l’any 2005. Dels resultats d’aquelles excavacions en
el Sector Sud es va publicar molt poca informació i, la major
part dels materials mobles recuperats varen romandre en el
Museu de Mallorca, inèdits i sense rentar fins a l’any 2015,
excepte alguns materials ceràmics que s’havien estudiat en el
marc d’un projecte més ampli de caracterització arqueomètrica de ceràmiques tardoantigues a les Balears (Buxeda et al.
2005; Cau, Tsantini, Gurt 2010).
TREBALLS REALITZATS
Els recents treballs arqueològics en el Sector Sud,
impulsats pel Museu d’Història de Manacor, coordinats per
M. Salas i dirigits per M.A. Cau i M. Riera, es van efectuar
entre els anys 2008 i 2015, en una àrea que ocupa una superfície d’uns 140 m2, la qual abraçava quatre àmbits (A, B, C i
D). En aquest període, es va procedir a la revisió de tots els
materials, incloses les restes humanes, trobats a l’esmentat
sector entre els anys 1982 i 2015.
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En les intervencions dels anys 80 del segle passat es
varen retirar pràcticament tots els estrats no estructurals de
la zona ara estudiada, arribant en molts indrets fins a la roca

mare. En canvi, es varen deixar sense excavar la majoria de
les tombes, així com un petit testimoni d’1 m d’amplada que
travessava tot el Sector Sud d’est a oest.

Figura 1. Sectors de Son Peretó fins a l’any 2015 (Autors: Josep Maria Puche/ICAC i Mateu Riera).

Figura 2. Àmbits del Sector Sud de Son Peretó (Autors: Josep Maria Puche/ICAC i Mateu Riera).
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Els àmbits A, B i C disposaren de murs que els delimitaven pels quatre costats. En canvi, l’Àmbit D, objecte
d’aquesta contribució, correspon a un gran espai del qual per
ara només se’n coneixen els seus límits occidental (UE 294
i 664) i septentrional (UE 359 i 665). Totes les evidències
documentades en aquest lloc fan pensar que l’Àmbit D va ser
molt més gran del que el que es coneix fins ara i que sempre

va ser un espai a cel obert.
L’Àmbit D és la zona del Sector Sud on s’ha trobat una
major concentració de sepultures. Entre els anys 1982 i 2015
se n’han arribat a excavar entre deu i dotze i, en el tall septentrional del límit de l’excavació se n’han pogut identificar
les capçaleres de tres més.

Els àmbits A, B i C disposaren de murs que els delimitaven pels quatre costats. En canvi, l’Àmbit D, objecte
d’aquesta contribució, correspon a un gran espai del qual per
ara només se’n coneixen els seus límits occidental (UE 294 i
664) i septentrional (UE 359 i 665). Totes les evidències fins
ara documentades en aquest lloc fan pensar que l’Àmbit D
va ser molt més gran del que el que es coneix fins ara i que
sempre va ser un espai a cel obert.
L’Àmbit D és la zona del Sector Sud on s’ha trobat una
major concentració de sepultures fins ara. Entre els anys 1982
i 2015 se n’han arribat a excavar entre deu i dotze i, en el tall
septentrional del límit de l’excavació se n’han pogut identificar les capçaleres de tres més.
En els anys 80 del segle passat, s’haurien excavat fins a
tres tombes. Dues d’elles s’han pogut constatar només gràcies a les traces que encara es conserven del fons de les seves
fosses (Enterraments 2012-5 i 2012-6). Per les mides contemplades l’any 2012, així com per les que quedaren reflectides
a la planimetria feta entre 1982 i 1984, pareix que es tractaria
de sepultures per a individus molt joves o infantils, però no
s’ha arribat a aclarir què és el que es va poder trobar en el seu
interior. En canvi, gràcies a les fotografies de les excavacions
de 1982 (Fons Palol – ICAC), sí que es disposa d’informació
gràfica de l’esquelet trobat a l’interior de la tercera sepultura
(Enterrament 2012-1), el qual es va dipositar en el Museu de
Mallorca.
Entre els anys 2012 i 2015 es varen exhumar les restes
òssies de deu individus, nou dels quals es varen trobar força
complets (Enterraments 2012-2, 2014-1, 2014-3, 2014-4,
2014-5, 2015-1, 2015-2, 2015-3 i 2015-4), mentre que del
desè, corresponent a l’Enterrament 2012-1 abans esmentat i
començat a excavar l’any 1982, només es varen trobar encara
in situ els dos peronés.
DESCRIPCIÓ DE LES SEPULTURES

Figura 3. Sepultures i límits de l’Àmbit D (Autors: Josep M. Puche/ICAC, María José Rivas i Mateu Riera).
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Totes les sepultures fins ara documentades a l’Àmbit
D presentaven una fossa excavada en el terreny de caràcter
individual. L’única excepció és la de l’Enterrament 20152 i, en certa manera, la del 2015-3, els quals es descriuran
més endavant. Les fosses dels Enterraments 2012-1, 2012-2,

2012-5, 2012-6 i 2014-5 es varen trobar molt arrasades. En
canvi, es va poder apreciar que les dels Enterraments 2014-1,
2014-3, 2014-4 i 2015-1 estaven fetes amb forma de banyera,
amb els extrems normalment arrodonits o, en alguna ocasió,
lleugerament angulosos. A pocs centímetres per sota del seu
coronament, presentaven un rebaix per a encaixar una coberta
de lloses. La part més fonda de les fosses feien entre 1.79 i
2.05 m de llargada. La seva amplada màxima, a la part central, oscil·lava entre els 0.40 i els 0.48 m. En canvi, els seus
extrems solien ser més estrets, especialment a la part dels
peus. La fondària total d’aquestes fosses podia arribar als 0.70
m. Només conservaven totes les lloses de les seves cobertes
les tombes dels Enterraments 2014-3 i 2015-1, les quals en
presentaven 5 i 6 respectivament. Les dels Enterraments
2014-1, 2014-4 i 2014-5 encara conservaven alguna llosa,
però gairebé sempre fora del seu lloc original. A sobre de les
lloses de l’Enterrament 2015-1 encara es va trobar una capa
de picadís. Es desconeix com varen ser les cobertes superiors
de la majoria de les sepultures. Tan sols es pot indicar que a
l’interior de la sepultura de l’Enterrament 2014-1 es varen
trobar alguns fragments d’opus signinum que bé podrien
haver format part del coronament de la seva coberta.
Tal com s’ha esmentat, les sepultures dels Enterraments
2015-2 i 2015-3 eren considerablement diferents de totes les
altres. De fet, en certa manera, es pot considerar un sepulcre
doble. Tot i haver estat parcialment excavat o espoliat durant
el segle xx, es va poder observar que les dues sepultures estaven cobertes per un únic túmul que, tot i trobar-se molt arrasat, pareix que estaria fet amb un muret perimetral, elaborat
amb una única filera de pedres, que el delimitaria pels costats
sud (UE 730), est i nord, mentre que el seu límit occidental
seria el sòcol UE 664 abans presentat. El rebliment interior
del túmul estava fet amb pedres i terra, però sobretot pedres.
Un cop tretes, varen quedar a la vista dues cobertes fetes amb
unes grans peces de pedra força ben escairades i amb una
gruixa tan considerable (fins a 23 cm) que, més que lloses,
gairebé semblaven carreus. La que cobria l’Enterrament
2015-2 presentava 6 peces, mentre que la del 2015-3 en tenia
5. Es va poder apreciar que aquest darrer enterrament era el
més modern dels dos, ja que es va tallar el lateral septentrional de la seva fossa quan es va construir la sepultura de l’En-
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terrament 2015-2 la qual, en comptes de presentar una fossa
com totes les altres tombes del Sector Sud, s’havien fabricat
les seves parets amb carreus col·locats verticalment, és a dir,
que era de tipus cista. Tant una com l’altra presentaven un
revestiment intern fet amb morter de calç.
Totes les tombes de l’Àmbit D presenten una orientació
Est/Oest i tenen la capçalera a ponent. No s’ha documentat
cap reutilització de les sepultures, però sí que es va poder
observar que la realització d’algunes de les seves fosses varen
significar l’alteració d’algunes tombes anteriors.
No s’ha identificat cap element que pogués pertànyer a
l’adornament o a la indumentària dels inhumats i, només en
un cas s’ha trobat dipòsit funerari. Es tracta, concretament,
d’un solidus de Lleó I, encunyat entre els anys 462 i 473,
recuperat en un excel·lent estat de conservació, just a tocar
del costat dret de l’Enterrament 2014-3. Cal destacar que
aquesta troballa pot ajudar a entendre alguns espolis antics
detectats a Son Peretó com, per exemple, el de l’Enterrament
2015-2. Unes accions on després es varen tornar a tapar les
tombes amb molta cura, ja fos pel respecte que es tenia cap als
difunts o per intentar amagar l’acció saquejadora.
Es va poder observar que els esquelets dels Enterraments
2014-1, 2014-3, 2014-4, 2015-1 i 2015-4 descansaven a sobre
de paviments fets d’argila, els quals podien arribar a tenir una
potència de fins a 10 cm. En canvi, els fons de les tombes dels
Enterraments 2015-2 i 2015-3, es varen regularitzar amb uns
llits fets amb tègules.
DATACIÓ DELS ENTERRAMENTS
A partir de les dades obtingudes durant l’excavació, els
estudis dels materials mobles trobats i els resultats de diverses
proves de 14C, s’ha pogut determinar que els enterraments fins
ara exhumats de l’Àmbit D pertanyen, fonamentalment, als
segles vi i vii, si bé és cert que l’Enterrament 2014-3 podria
ser unes dècades anterior, però sempre posterior a l’any 462,
segons la moneda que es va trobar ben a sobre dels ossos de
l’inhumat.
Els enterraments que correspondrien, grosso modo,
al segle vi són els 2014-1, 2014-4; 2015-1; 2015-2; 20153 i 2015-4, mentre que serien de la setena centúria els

Enterraments 2012-1, 2012-2 i 2014-5 i, molt probablement,
els Enterraments 2012-5 i 2012-6, si bé és cert que tampoc es
pot descartar que qualcun d’ells pogués ser de finals del segle
vii o ja del segle viii. L’enterrament que pareix que no seria
tan modern és el 2014-5, ja que els resultats de la prova de
14
C realitzada en un dels seus ossos, ha aportat un terminus
ante quem de 610 dC.
GESTOS I PRÀCTIQUES FUNERÀRIES
L’observació i registre de la posició general de l’esquelet en la tomba i la forma adoptada pels ossos, són factors
fonamentals per a reconstruir l’amortallament i sepultura de
l’individu. Resulta evident que el difunt va estar col·locat en
la tomba seguint uns rituals i uns costums funeraris determinats, prova d’aquest fet són les postures, posicions i orientacions sistemàtiques i generalitzades del cos a l’interior de la
sepultura. Així, els finats es troben normalment decúbit dorsal
(amb el cap a l’oest i els peus a l’est), amb el cap mirant
al front, els braços estesos o paral·lels al tòrax, i les cames
esteses i paral·leles seguint l’eix longitudinal del cos, amb els
avantbraços paral·lels a la pelvis, o sobre el ventre. En relació
a aquest fet, els individus SP2012-2 i SP2014-5, vinculats a
un espai sepulcral més modern, mostren una certa variabilitat,
amb els braços flexionats i les mans juntes sobre l’abdomen,
postura que es vincula més als enterraments medievals.
No obstant això, el que hem constatat és que, en la collocació, disposició i postura del difunt en la tomba, influeix
molt l’arquitectura, dimensions i forma de la fosa d’inhumació, que condiciona inevitablement l’evolució tafonòmica
postdeposicional i la posició dels components esquelètics, en
alguns casos particularment estreta i comprimida.
La interpretació de la posició del cos i de cada un dels
components anatòmics relacionats amb l’arquitectura de la
tomba i dels processos tafonòmics ens ha permès constatar,
la descomposició del cos en un ambient buit, i el reble de
la tomba de forma natural per sediments d’infiltració. En
ocasions, aquest reble d’infiltració ha estat tan immediat, que
podem dir que el cos s’ha descompost en un ambient semibuit.
Igualment, gràcies a la interpretació dels gestos funeraris i la seva evolució tafonòmica, reflectida en la posició

de cada element esquelètic, hem deduït l’amortallament del
difunt per mitjà d’un sudari que envoltava el cos i possiblement presentés lligadures a nivell de cintura escapular,
genolls i turmells.
Tal i com ja hem assenyalat anteriorment, hem de destacar el significat de la troballa del solidus auri de Lleó I, a
l’anterior de la tomba de l’individu SP2014-3. Encara que la
presència
de monedes com a dipòsit funerari és un fet cons•
tatat en nombroses tombes de l’antiguitat tardana, aquestes
semblen tindre una interpretació i significat molt divers.
Sembla que el seu significat com objecte funerari simbòlic
està relacionat amb la protecció del difunt i de la tomba.
No obstant això, la presència de moneda d’or implica un alt
estatus i, més enllà del seu valor i ús comercial i adquisitiu,
va tenir un valor funerari destinat a acompanyar al difunt com
element sumptuari i de prestigi, tant valuós per a la mort com
per a la vida.

Anàlisi antropològica i paleopatològica
A partir de l’observació de les restes òssies analitzades
dels deu individus documentats a l’Àmbit D, es poden destacar els següents aspectes:
• Sexe i edat.
Els esquelets documentats en aquest àmbit D, presenten
una edat compresa d’entre 20 i 50 anys (vegeu Taula 1), llevat dels dos enterraments (SP2012-5 i SP2012-6), excavats
durant els anys 80 i que segons l’anàlisi del material ossi i la
documentació antiga, sembla que es tractaria de sepultures
d’individus molt joves o infantils.
Pel que fa al sexe dels esquelets, hi ha una representació del gènere masculí (SP2012-1, SP2014-1, SP20143, SP2015-1, SP2015-2) i femení (SP21012-2, SP2014-4,
SP2014-5, Sp2015-3, SP2015-4) a parts iguals.

ENTERRAMENTS DEL SECTOR SUD 2008-2015
Enterrament
Descripció
Sexe
Edat
2012-1
Primari
Masculí
40-50
2012-2
Primari
Femení
30-40
2012-5
Tomba buida
?
Infantil?
2012-6
Tomba buida
?
?
2014-1
Primari
Masculí
30-35
2014-3
Primari
Masculí?
c. 21
2014-4
Primari
Femení
c. 40
2014-5
Primari
Femení
40-50
2015-1
Primari
Masculí
c. 25
2015-2
Primari
Masculí
c. 20
2015-3
Primari
Femení
18-20
2015-4
Primari
Femení
20-25
Taula 1. Sexe i edat de cada un dels individus documentats a l’àmbit D (Autor: Mateu Riera).
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•

• Dentició, dietes, salut i paleopatologies.
Anàlisi dental. Respecte a les dades obtingudes en el
laboratori, hem de destacar una presència generalitzada de
periodontitis, que també ha estat registrada en altres individus
de la necròpolis i que relacionem amb una deficient higiene

bucal, o una consumició excessiva de carbohidrats. A banda
d’aquesta patologia dental, cal assenyalar la presència de
dipòsits de tosca, així com de càries i abscessos dentals, que
molts cops són els resultat de la presència dels tres factors als
quals acabem de referir-nos.

També hem detectat un cas de hipoplàsia dental
(SP2015-1). Quan aquest defecte dental es troba de forma
generalitzada en els subjectes estudiats podem deduir, episodis prolongats i continuats de fams i epidèmies. No és el
cas de la necròpolis de Son Peretó, en la qual la presència de
hipoplàsia s’ha registrat en pocs individus. Per tant, en aquest
cas, podem atribuir la hipoplàsia a un període de malaltia que
va afectar al difunt durant el segon i tercer any de la seva vida.
Traumes. Pel que respecta a l’anàlisi paleopatològic,
hem de destacar la presència de malalties traumàtiques derivades de l’estrès en la pràctica d’activitats físiques realitzades
de forma contínua, repetitiva i prolongada i que provoquen
microtraumatismes en la zona afectada. Una d’elles és l’espondilòlisi (SP2012-2), provocada per contínues percussions
en la zona lumbar. En alguna ocasió, hem relacionat aquesta
patologia (amb altres defectes localitzats en el coll del fèmur)
amb l’activitat eqüestre, perquè aquesta pràctica implica
contínues percussions en la zona lumbar. No obstant, estudis
recents han comprovat que hi ha altres pràctiques relaciona-

des amb activitats molt especifiques que impliquen pressions
i rotacions intenses en la zona lumbar, que impliquen un alt
risc d’espondilòlisi.
Resulta molt interessant la identificació de les lesions
traumàtiques en la regió posterior del crani de l’individu
SP2014-4, que ens fa pensar en haver patit un greu episodi de
violència intencionada. L’individu presentava a l’os temporal
esquerre just sobre la apòfisis mastoide un tall amb fractura
cicatritzada causada per un objecte o arma amb tall. La lesió
és de morfologia allargada, poc profunda, afecta a la totalitat
del temporal amb evidents signes de regeneració òssia. A
més, a la sutura temporal-occipital esquerra, a un nivell similar a la lesió anterior, trobem una altra fractura depressiva de
forma ovalada i cicatritzada. La fractura va ser causada per
l’impacte traumàtic per darrere d’un objecte a la nuca. La
lesió es va tancar i cicatritzar sense conseqüències fatals per
l’individu. Per tant, aquest episodi traumàtic no va ser causa
de mort de l’individu.

Figura 4. Abscessos periapicals aguts al caní i primer premolar del maxil·lar esquerre. Presència de dipòsits de tosca en molars (SP2015-2). (Autor: Llorenç
Alapont Martí).

Figura 5. Vista de la lesió i de com aquesta afecta a tota la regió del temporal. Detall del traumatisme a sobre de la mastoide amb regeneració òssia. (Autor:
Llorenç Alapont Martí).
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L’individu SP2015-1, presenta la fusió de les apòfisis
transverses esquerres de les tres primeres vèrtebres lumbars,

probablement a causa d’una lesió traumàtica, de la fractura de
les apòfisis articulars.

Figura 6. Vista de la fusió de les apòfisis transverses esquerres de les tres primeres vèrtebres lumbars (SP2015-1) (Autor: Llorenç Alapont Martí).

L’individu SP2015-2 també presenta una patologia
traumàtica consistent en la fractura contínua de diverses costelles dretes.

Entesopaties. Aquestes lesions posturals o d’estrès,
estan relacionades directament amb l’activitat física constant
i repetitiva. Es reflecteixen en la formació d’osteòfits en les
insercions musculars, tendons i lligaments. Els entesofits són
el resultat d’una excessiva i freqüent activitat muscular.
El subjecte SP2015-1 presenta entesofits al taló d’Aquilles i ròtula. Aquestes lesions són de tipus ocupacional i postural i es relacionen amb una activitat realitzada de gatzoneta,
en la que el calcani es troba inclinat recolzant el pes sobre la
seva part anterior i amb la seva part posterior sense estar en
contacte sobre el terra.
L’individu 2014-4 presenta una osteoatrosis molt desenvolupada en les vèrtebres cervicals amb osteofitosis marginal
unilateral en les caretes de les apòfisis articulars, presentant
macroporositat i distorsió. L’osteoartritis és una malaltia crònica i progressiva que es produeix durant uns quants mesos
i anys, i que es caracteritza per la pèrdua del cartílag de
l›articulació, la formació d›os nou al voltant dels marges de
l›articulació. És també, un important indicador de l›estil de
vida i de l›activitat física de la població que la pateix. De fet,
la localització anatòmica de l›osteoartritis pot reflectir el tipus
d›ocupació que l›individu va desenvolupar durant la seva
vida. Diversos factors poden influir en el desenvolupament de
la osteoartrosis. En el nostre cas, la podem vincular a esforços
que provoquen una hipertensió repetitiva del raquis cervical,
pel fet de suportar pes de forma prolongada.
Resulta molt interessant la identificació de l’activitat
d’equitació en els individus SP2014-4 i 2015-1. Es tracta
d’una lesió bilateral entesopàtica característica, identificada
com la síndrome del cavaller. En tots dos fèmurs s’apreciava
depressió i extensió de la cavitat cotiloide, extensió dels caps
femorals cap als colls femorals (empenta ilíaca), empentes
molt marcades en certes insercions musculars. Aquestes marques entesopàtiques corresponen a una síndrome patològica
“professional” relacionada directament amb la pràctica de
l’equitació (Dutuor, Pàlfi 2004).

CONCLUSIONS
Els resultats de l’estudi arqueològic i antropològic
obtinguts de l‘estudi de l’Àmbit D ens proporcionen dades
molt interessants sobre la necròpolis que es va estendre entorn
de l’església de Son Peretó. Les estructures exhumades, que
són de caràcter funerari, i les 12 sepultures d’inhumació localitzades ens permeten una aproximació als ritus i pràctiques
funeraris de la comunitat tardoantiga que va habitar aquestes
contrades.
Els finats van ser enterrats en tombes que en la seva
gran majoria presenten forma de banyera (tret de dues excepcions) amb el característic rebaix per encaixar les lloses de la
coberta. El fons de les foses es regularitzà generalment amb
un nivell d’argila, tot i que en dos casos presentaven un llit
de tègules. Els coronaments de les tombes, en aquells casos
que encara es conservaven, eren d’opus signinum o en forma
de túmul.
La posició dels esquelets, normalment de decúbit supí
amb les extremitats superiors i inferiors estirades al llarg del
cos, denota un ritual normalitzat en el moment de deposició
del difunt en la tomba. En alguns casos, la disposició dels
braços era diferent i es trobaven creuats sobre l’abdomen. La
gran part dels enterraments no presenten aixovars ni dipòsits
associats, llevat d’un d’ells, on va aparèixer el solidus auri de
Lleó I. L’existència de dipòsits funeraris simbòlics de valor
rellevant podria haver estat més generalitzada del que les
troballes efectives permeten observar i, en aquest sentit, cal
tenir en compte l’activitat sistemàtica dels lladres de tombes.
A nivell cronològic, les datacions radiocarbòniques realitzades permeten establir que els enterraments no serien anteriors
al segles vi-vii.
Les dades de l’estudi antropològic permeten observar
que els dos gèneres estan representats a parts iguals i que tots
els individus eren adults amb una edat entre els 20 i els 50
anys. Com a patologies, presentaven de forma generalitzada
malalties bucodentals relacionades amb una deficient higiene
bucal, i/o una consumició excessiva de carbohidrats. Alguns
d’ells presentaven hipoplàsia relacionada amb moments
puntuals de malaltia durant la infància. Particularment inte-

Figura 7. Fractura contínua de costelles dretes (SP2015-2) (Autor: Llorenç Alapont Martí).
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ressants són les malalties traumàtiques i entesopàtiques derivades de l’estrès en la pràctica d’activitats físiques, especialment aquelles associades a l’equitació per ser un evident
indicador d’estatus social.
En definitiva, els treballs arqueològics a l’Àmbit D de
Son Peretó han permès obtenir noves dades sobre el cementeri que es va estendre al voltant de l’església, dibuixant per a
aquesta part de la necròpolis una comunitat d’homes i dones
adults amb marcades malalties bucodentals i traumàtiques
degut a una activitat física exigent i perllongada. Tal vegada
foren comunitats camperoles dedicades a l’explotació dels
recursos que, evidentment, van ser enterrats amb molta cura
en el moment de la seva mort. La pràctica de l’equitació i la
presència d’elements simbòlics parla també de la importància i estatus d’alguns dels finats. Son Peretó contribueix en
aquest sentit a entendre millor la configuració de la societat
tardoantiga a Mallorca.
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