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Son Fornés és un jaciment arqueològic situat en el centre de Ma-
llorca, a Montuïri, sobre una petita elevació. La cronologia de les 
seves troballes comprèn des de l’època talaiòtica fins a la islàmi-
ca. Avui en dia, és el jaciment talaiòtic millor conegut. 

Les investigacions varen iniciar l’any 1975 de la mà de l’arqueòleg 
Vicenç Lull i al llarg dels anys l’equip de treball ha anat ampliant-se. 
Avui en dia, la recerca continua sota la coordinació científica del 
grup d’Arqueologia Social Mediterrània vinculat a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Asome – UAB) (http://grupsderecerca.
uab.cat/asome/ca). Actualment, es duu excavada una superfície 
de més de 2200 m2.

El Museu Arqueolò-
gic de Son Fornés 
també està situat a 
Montuïri, en el Molí 
des Fraret.

Centralitza tota la 
recerca de camp i 
de laboratori, així 
com la conservació i 
restauració del jaci-
ment de Son Fornés. 

A més, el museu acull una exposició perma-
nent amb les troballes més significatives 
realitzades durant les excavacions del jaci-
ment. 

I duu a terme un programa didàctic propi, 
dirigit a tots els públics, a través de visites 
guiades, tallers i altres esdeveniments.

A continuació, a les següents pàgines, vos 
exposarem la història de les comunitats que 
visqueren  o freqüentaren el lloc que avui en 
dia anomenam Son Fornés.
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A inicis del I mil·lenni abans de la nostra era, la població balear es 
trobava en crisi. Des de feia temps, el paper dels homes i de les 
dones en la vida social s’havia basat en els lligams de parentiu: de 
qui s’havia nascut i amb qui es contreia matrimoni eren els fets 
decisius per a qualsevol persona. Però aquesta organització anà 
perdent importància i va ser substituïda per una altra en la qual 
el més important era el lloc on es naixia i on es vivia.

Així, a l’època talaiòtica, l’antic territori, únic i sense barreres, es 
va dividir en unitats polítiques que arrelaren les persones a de-
terminats indrets. La gent va començar a viure en poblats més 
grans i se’n varen fundar de nous en comarques gairebé despo-
blades fins llavors. Alguns poblats sobresortiren de la resta i es-
devingueren centres dels quals hi depenien altres nuclis propers 
més petits. 

En el si d’aquestes noves comunitats s’establiren lligams de so-
lidaritat i de suport mutu que varen mantenir-se al llarg d’uns 
quants segles. 

Aquesta societat talaiòtica va ser contemporània a l’aparició o 
la consolidació de moltes formacions estatals de la conca me-
diterrània i al desenvolupament de xarxes d’intercanvi a llarga 
distància, en bona part afavorides per l’expansió comercial fení-
cia i grega. Així i tot, les Balears romangueren bastant al marge 
d’aquest ampli panorama de canvis i limitaren els seus contactes 
amb el centre i el nord-oest d’Europa, d’on obtenien metalls  (es-
tany i, tal vegada, coure).

ÈPOCA TALAIÒTICA

Ara fa poc menys de 3000 anys, el poblat talaiòtic de Son For-
nés va ser fundat a El Pla de Mallorca (una comarca que no havia 
estat habitada anteriorment). Fa aproximadament 3 ha d’exten-
sió i la zona excavada fins ara suposa un 15% de la superfície de 
l’assentament original. Se’n coneixen 3 talaiots i les restes de 8 
unitats domèstiques, que es construïren adossades als talaiots o 
seguint un eix rectilini entre els Talaiots 1 i 2. La gent feia vida a 
les cases i es reunia als talaiots per fer feines i actes comunitaris. 
La vida social girava al voltant de la feina en comú i del gaudiment 
col·lectiu dels seus fruits.

Recreació en 3D del Talaiot 1 i 
dels habitatges associats
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El poblat acollia uns 300 o 400 habitants. Les unitats domèsti-
ques eren bastant autosuficients, i estaven formades per entre 5 
i 10 persones probablement relacionades per vincles de paren-
tiu. Cada habitatge tenia una o dues estances rectangulars que 
ocupaven entre 30 i 45 m2, amb una columna que sustentava la 
coberta, feta de troncs i branques d’ullastre, terra i pedres peti-
tes. Tots ells estaven equipats amb una foganya i un espai desti-
nat al cuinat dels aliments.

Cada unitat domèstica tenia poc espai d’emmagatzematge. Per 
això, segurament obtenien la major part dels aliments diària-
ment, gràcies a la ramaderia de bovins, ovelles, cabres i porcs, la 
recol·lecció de vegetals silvestres i l’agricultura. 

Cap dels objectes que utilitzaven va ser fabricat per artesanes o 
artesans especialitzats, sinó que cada unitat domèstica els tor-
nava a produir quan necessitava tenir-los de nou. A més, els feien 
amb materials locals a l’abast de tothom, com pedra, argila, os, 
fusta i fibres vegetals. 

Els habitatges Cap unitat domès-
tica s’aprofitava en 
exclusiva del treball 
de la resta. Totes 
disposaven d’eines 
per  preparar i ser-
vir menjars, modelar 
ceràmiques i confec-
cionar robes. A més, 
assumien la cura dels 
infants.

3 ESCALA1 COLUMNES 2 FOGANYA

1

2

3

1
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Ceràmiques per 
emmagatzemar líquids, 

menjar i beure, 

i conservar, cuinar 
i servir els aliments.

Punxons d’os per confeccionar peces 
de roba.

Molí, morter i percussors per 
processar aliments vegetals.

Gran recipient ceràmic 
d’emmagatzematge.
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Aquest volum de feina es necessitava coordinar a la vegada amb 
les tasques bàsiques de la comunitat, com tenir cura dels infants, 
vigilar els ramats o preparar els aliments. 

Pel que fa a la funcionalitat, a més de construir un espai hàbil on 
realitzar activitats comunitàries als seus interiors, sembla que 
cercaren la monumentalitat de l’edifici en si. Això quedaria palès 
en el fet que totes les accions que feien dins els talaiots, podrien 
haver-les realitzat en qualsevol altre espai més senzill. Per això, 
els talaiots simbolitzarien la cohesió i l’esforç del grup que els va 
edificar i utilitzar en benefici comú.

Per altra banda, des dels terrats dels talaiots es podien vigilar 
els moviments de les persones i dels ramats. I, a més, la solidesa 
d’aquests edificis permetia defensar-se en cas de conflicte amb 
altres unitats polítiques, que podien esclatar arran de rivalitats 
per l’accés a les pastures i l’aigua.

Els talaiots

Per construir els talaiots aprofitaren roca calcària d’afloraments 
propers. I, per fer el sostre: bigues d’ullastre, fang i branques. Les  
eines que empraren per extreure, moure i col·locar els blocs eren 
senzilles: falques, palanques de fusta, cordes i rampes de terra. 
Alguns d’aquests blocs pesaven més de 9 tones.  

Es calcula que, per arribar a col·locar 2000 tones de pedra  (com 
és el cas del Talaiot 1) en 2 mesos, haurien d’haver treballat 50 
persones, 12 hores diàries. 
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És el talaiot de majors dimensions documentat a Mallorca, amb 
17 m de diàmetre i 3,5 m d’alçada. Posseïa un pis superior a mode 
de terrat, accessible a través d’algun tipus d’escala exterior no 
conservada. 

A través d’un corredor d’uns 5 m de longitud, s’accedeix a una 
cambra de 31,5 m2 de superfície hàbil. En el centre, es conserva 
la columna central, amb els 5 blocs originals. Encastat a la paret 
de l’edifici, es troba un petit rebost.

Va ser utilitzat com a escorxador i lloc d’esquarterament dels 
animals, principalment porcs i bovins. Els trossos de carn eren 
distribuïts allà mateix i consumits més tard a les cases. 

També fou l’escenari de festes comunitàries durant les quals es 
menjava carn, majoritàriament de porc. 

El Talaiot 1

Aquestes celebracions públiques enfortien els lligams de solida-
ritat entre les persones.  
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El Talaiot 2

Potser dedins s’hi oficiaven cerimònies, com rituals d’iniciació 
o commemoracions de fites rellevants. La petita cambra podia 
acollir poques persones, la qual cosa suggereix que es tractava 
d’actes polítics o religiosos d’accés restringit.Les úniques troballes rellevants que 

es documentaren a l’interior foren 
unes copes que no es troben en els 
habitatges i un altre recipient molt 
poc comú, que s’emprarien per con-
sumir begudes.  

El talaiot 2 fou excavat en els 80, però el corredor es documentà 
el 2019. Així, es comprovà que en un primer moment s’accedia a 
través d’un passadís que desembocava a una cambra de 32,6 m2 

de superfície hàbil; i que en un moment posterior, es condemnà 
el corredor i s’aixecà un parament que folrava la cambra inter-
na, que la reduí a 10 m2 de superfície hàbil. En aquest parament 
s’hi encastaren escalons que formaven una escala helicoidal fins 
a una entrada al sostre. Els motius pels quals condemnaren l’en-
trada original i reduïren la cambra no foren estructurals, com evi-
dencia la regularitat del tapiat i el bon estat de conservació del 
passadís. A l’interior, conserva 4 blocs originals de la columna.
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Al cap de centenars d’anys de funcionament, la societat talaiòti-
ca va patir una crisi. Els mecanismes de solidaritat i suport mutu 
es trencaren i determinats grups socials començaren a controlar 
l’accés als recursos del territori. Va encetar-se una època de con-
flicte que destruí els talaiots i el tipus de societat organitzada al 
seu voltant.

Tot i que Mallorca i Me-
norca varen mantenir-se al 
marge dels principals tea-
tres d’operacions, molts dels 
seus habitants participaren 
directament en nombroses 
campanyes militars enrolats 
com a foners mercenaris en 
els exèrcits cartaginesos, 
en diverses guerres dutes a 
terme a Sicília i a la península 
italiana. Aquests soldats va-
ren sobresortir a l’Antiguitat 
a causa de la seva eficàcia en 
el combat, aconseguida grà-
cies a un llarg entrenament 
en els seus llocs d’origen. 
Aquest fet propicià la intro-
ducció de nous productes 
importats i d’elements de 
diferenciació social, com al-
guns tipus de joies. 

Bales de fona trobades en el jaciment de Son Fornés.

Va ser remodelat en èpoques posteriors i, per això, no es pot sa-
ber el seu ús original. 

ÈPOCA POSTTALAIÒTICAEl Talaiot 3
Al llarg dels s V, IV i III ane, la Mediterrània va viure una època 
de conflictes bèl·lics a causa de les polítiques expansionistes d’al-
guns estats, com Cartago, Roma i Macedònia. Finalment, Roma 
es va consolidar com a potència hegemònica.

Es tracta d’un 
talaiot circu-
lar, amb l’ac-
cés orientat al 
sud-est i amb 
un diàmetre de 
12 m. Els seus 
murs són els de 
menor ampla-
da dels tres ta-
laiots. 
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Durant el període posttalaiòtic, el territori insular estava dividit 
en unitats polítiques controlades pels grups socials dominants. 

La societat va substituir la solidaritat econòmica del període ta-
laiòtic per una organització basada en la propietat privada fami-
liar. En aquest nou sistema, un sector social s’apropiava de part 
dels béns produïts per la resta de la població desposseïda. Aquest 
privilegi econòmic permetia el grup dominant gaudir d’una millor 
qualitat de vida i adquirir armes i costosos ornaments i objectes 
de culte fabricats en vidre o metall.

El sector dominant 
enaltia principis 
d’agressivitat i de 
força física encarnats 
en figures de bron-
ze que representa-
ven bous i homes nus 
armats, per ventura 
evocadors de déus o 
herois. El protagonis-
me masculí en la gue-
rra i en la ideologia 
pública reflectia se-
gurament una socie-
tat patriarcal.

Guerrer de Son Gelabert de 
Dalt (Lloret de Vistalegre). Mu-
seu Arqueològic de Catalunya.

La presència d’armes i de poblats fortifi-
cats, suggereix que els poderosos prote-
gien els seus privilegis amb la força i que, 
a més, rivalitzaven entre ells mateixos de 
tant en tant pel control del territori. Però 
això no nega l’existència de polítiques 
d’aliança, que garantien l’estabilització 
de les unitats polítiques, el funcionament 
de xarxes d’intercanvi de productes i els 
acords generals sobre la participació mi-
litar en campanyes lluny de les illes.

Bou de Son Corró (Costitx). 
Museo Arqueológico Nacional.
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Durant aquesta època, es varen reocupar o remodelar la majo-
ria dels poblats anteriors. Els talaiots varen perdre els seus usos 
originals i molts d’ells es trobaven fins i tot totalment en ruïnes. A 
més, la distribució de les cases va canviar, sense que en puguem 
observar cap pauta regular. 

La producció d’aliments es basava en l’agricultura cerealista i una 
ramaderia diversificada. 

En aquests moments es construïren els anomenats santuaris, 
que podrien haver tengut una funció cerimonial semblant a la de 
les taules menorquines. Aquestes cerimònies potser serien ofi-
ciades per una casta sacerdotal. 

Per altra banda, els rituals funeraris reprengueren pràctiques 
anteriors al període talaiòtic, com l’ús de cavitats naturals o ar-
tificials com a panteons col·lectius. Això suggereix un reviscola-
ment dels grups de parentiu, encara que caracteritzats per di-
ferències de riquesa.

A mitjans del segle VI abans de la nostra era el barri talaiòtic de 
Son Fornés va ser abandonat i  l’hàbitat es traslladà a la part alta 
del poblat. 

Poc després, s’alçà una murada ciclòpia de prop de 3 m d’ampla-
da, de la qual s’ha documentat una torre i un sistema de contra-
forts que podria haver acollit una caseta de guarda. 

A mitjans del segle V, l’antic barri talaiòtic tornà a ser habitat fora 
de la protecció de la murada, aprofitant les restes de les edifica-
cions anteriors. Més tard, a mitjans del segle III, la murada havia 
perdut la seva funció defensiva, tal vegada degut a un canvi en 
els escenaris bèl·lics a les illes i a la Mediterrània occidental. 

De moment el sector intramurs és el menys conegut del jaciment, 
però hi ha indicis interessants d’edificis monumentals.
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Els habitatges

A Son Fornés coneixem 5 unitats domèstiques. Cada una empra-
va molts més objectes que en època talaiòtica, encara que esta-
ven formades per un nombre semblant d’individus. La majoria 
dels utensilis estaven fets amb materials locals: argila, pedra, os i 
fusta. A més, destaca la capacitat d’emmagatzematge de cada ha-
bitatge, relacionada amb l’increment de la producció d’aliments.

Recipients de
ceràmica

Eines de pedra
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Punxons de ferro de Son Fornés

Els santuaris
D’aquest moment 
data també la cons-
trucció dels santuaris 
excavats a Son Fornés, 
amb un total de tres: 
el que es féu remode-
lant el Talaiot 3, i els 
dos santuaris anne-
xos anomenats San-
tuaris 1 i 2, ambdós 
orientats i amb l’accés 
obert al sud-est.

Tot i això, l’ús posterior fins època romana ha eliminat les restes 
de l’ocupació posttalaiòtica.

A més, va augmentar progressivament l’ús 
i el consum de béns exòtics, com ara orna-
ments personals de vidre i vi eivissenc.

Possiblement, una part dels productes obtinguts per les unitats 
domèstiques que coneixem a Son Fornés va servir per mantenir 
als membres del grup dirigent de la societat posttalaiòtica. I, fins 
i tot, pot ser alguns poderosos vivien en altres barris, encara per 
explorar, mentre que d’altres residien en poblats fortificats molt 
més extensos.

D’altra banda, se seguia 
depenent de l’exterior 
respecte als artefactes de 
bronze i potser de ferro. 

Tassó de ceràmica per beure vi, importat d’Eivissa.
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Roma, després de vèncer Cartago a la Segona Guerra Púnica 
(218-201 ane), tenia tot a favor seu per tornar-se l’única gran 
potència mediterrània. Va continuar sense interrupcions la seva 
política de conquestes militars cap a orient i occident, sotmetent 
per la força altres societats i imposant-hi la seva organització po-
lítica i econòmica.

Les conquestes romanes varen fer del Mediterrani el “Mare 
Nostrum”. Les contínues guerres i les annexions territorials tin-
gueren efectes molt importants per a la societat romana. Els pe-
tits propietaris pagesos varen empobrir-se i el poder es va anar 
concentrant a les mans d’una reduïda classe social formada per 
grans terratinents i comerciants. Aquesta classe posseïa enor-
mes finques dedicades a la producció en massa per al mercat, en 
les que hi arribaven a treballar centenars d’esclaus i esclaves.

ÈPOCA CLÀSSICA L’ocupació militar de les Balears va tenir lloc l’any 123 ane, quan 
un exèrcit comandat pel cònsol Quint Cecili Metel va desembar-
car a les illes amb el pretexte d’acabar amb la pirateria que afecta-
va aquesta part de la Mediterrània. Roma va fundar dues ciutats 
a Mallorca, Palma i Pollentia, que varen constituir els principals 
pilars per controlar el territori.

A Mallorca, l’impacte de la conquesta va ser important, encara 
que es va deixar notar paulatinament sobre una societat que ja 
havia encetat una nova etapa de canvis des de finals del segle 
III. Les comunitats indígenes estaven deixant enrere l’organitza-
ció socioeconòmica posttalaiòtica i, en el seu lloc, començaven a 
adoptar un model molt difós en altres regions com el nord d’Àfri-
ca, Itàlia o Sicília: una reduïda classe social posseïa grans explo-
tacions rurals que produïen béns per a l’intercanvi i en les que hi 
treballaven dones i homes sota condicions molt dures. 

Abans de la conquesta, Son Fornés començà a experimentar can-
vis importants en el seu traçat urbanístic.  Es construïren noves 
estructures, mentre que d’altres es remodelaren. 

www.sonfornes.mallorca.museum 

https://sonfornes.mallorca.museum/


A més, amb la dominació romana 
es va introduir la moneda com a mi-
tjà per a reglamentar les transac-
cions o per a fer efectius els tributs. 
D’aquesta manera varen entrar en 
crisi les formes d’intercanvi tradi-
cionals basades en la barata.

Fins ara, s’han 
identificat 18 
dependències 
que, més que 
funcionar com 
unitats domès-
tiques indepen-
dents, probable-
ment estarien 
destinades a di-
ferents usos: 

Als afores del poblat es trobaren les restes de dues dones i de 
la criatura d’una d’elles enterrades humilment durant el segle II 
ane. Una de les dones, morta abans dels 50 anys, va patir malnu-
trició, traumatismes i deformacions òssies resultants de realit-
zar feines feixugues. La segona va morir amb només 22/23 anys, 
potser durant el part. La seva criatura també va morir i va ser 
enterrada al costat de la mare.

Es configurà un poblat amb una àrea 
preeminent composta pels santua-
ris (reutilitzats i reformats de l’èpo-
ca posttalaiòtica), i un barri circum-
dant a mode de raval o de zona de 
tallers. Les diferents àrees estaven 
connectades gràcies a un sistema 
de carrers que articulava el poblat. 

Varen generalitzar-se les 
eines de ferro especialit-
zades en funcions concre-
tes, com ara podar i segar. 
Aquestes van permetre 
augmentar la productivi-
tat de les feines del camp.

Es va introduir el molí rotatori 
(probablement inventat a Sicília en 
el segle IV ane), que va suposar un 
gran increment en la productivitat 
de farina, ja que permetia moldre 
en només cinc minuts la mateixa 
quantitat de gra que durant una 
hora amb els antics molins plans 
posttalaiòtics. 

Corn marí trobat en el Santuari 2. Potser 
va ser utilitzat per emetre sons.

Probablement Son Fornés formava part d’una finca propietat 
d’un terratinent esclavista. Les noves relacions de producció, ins-
taurades fins i tot abans de la conquesta romana, varen suposar 
unes condicions de vida molt dures per la majoria de  la població, 
que era explotada per la classe propietària.  

Producció de manufactures tèxtils o ceràmiques, i preparació i 
emmagatzematge de queviures. A més, funcionarien de manera 
articulada i orgànica entre si. 
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Per altra banda, algunes pe-
ces de factura local imita-
ven recipients romans fets 
a torn.

El nombre de ceràmiques pro-
duïdes a Itàlia, Ibèria i Eivissa 
va créixer exponencialment 
respecte a l’època anterior.

La dominació romana no 
va aconseguir eliminar 
l’antiga tradició de mode-
lar recipients sense l’ajuda 
del torn. Aquesta conti-
nuïtat ens mostra la pervi-
vència de les tecnologies 
tradicionals.
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A partir dels inicis del s II, l’arribada d’àmfores va anar augmen-
tant a conseqüència de la integració de les Balears en l’estructu-
ra econòmica romana. La majoria de les que s’han trobat  a Son 
Fornés varen contenir vi. I, juntament amb elles, sovint arribaven 
els vasos emprats per a consumir aquesta beguda.  

A Son Fornés el consum de vi va multiplicar-se 
per deu respecte al període posttalaiòtic, pas-
sant dels 600 litres als 6000. I, si bé en un inici el 
seu origen era l’Eivissa púnica, cada vegada les 
mercaderies itàliques anaren guanyant terreny.

No obstant, en cap cas es pot parlar d’un con-
sum popular de vi entre la població local. A Son 
Fornés, el volum total de vi per any ha estat es-
timat en 40 litres (unes dues àmfores), equiva-
lent a uns 10 cl diaris per tot el poblat. Aquesta 
xifra està molt lluny dels 30 cl per persona i dia 
estimats per a la població contemporània de la 
ciutat de Roma.

A finals del segle I de la nostra era, un pic l’Imperi Romà es va 
consolidar plenament, les Balears varen perdre importància 
econòmica perquè els cereals conreats a Ibèria i, sobretot, al 
nord d’Àfrica, eren molt més abundants i barats. Els interessos 
econòmics de la classe propietària balear varen canviar de signe 
i molts assentaments com Son Fornés varen ser abandonats.

En conclusió, el vi no era un producte a l’abast de tothom, ni el 
seu consum era quotidià. 

www.sonfornes.mallorca.museum 

https://sonfornes.mallorca.museum/
https://sonfornes.mallorca.museum/


ANTIGUITAT TARDANA

Al voltant del 450, els vàn-
dals varen envair les “Insu-
lae Balearis” i tot d’una les 
incorporaren al seu regne, 
amb capital a Cartago (a l’ac-
tual Tunísia). Temps després, 
l’any 533, l’exèrcit bizantí va 
conquerir el regne vàndal i 
les Balears començaren a ser 
governades des de Constan-
tinoble (l’actual Istanbul) per 
l’emperador Iustinià.

Després de gairebé tres se-
gles d’abandó, Son Fornés va 
tornar a ser habitat a inicis 
del segle V per una petita co-
munitat pagesa.

D’aquests moments, destaca 
una àmfora que,  a més d’un 
ús comercial, també va trans-
portar idees.  La inscripció en 
grec conservada al coll afirma 
la naturalesa humana de Je-
sucrist, perquè va ser engen-
drat per una dona, Maria.

Altres ceràmiques i algunes monedes indiquen que les comu-
nitats que habitaren Son Fornés en aquesta època estaven in-
serides en xarxes de relacions comercials de la Mediterrània, a 
través de les quals arribaren productes eivissencs, provençals, 
tunisians, tripolitans foceus i del nord de Síria. Per altra banda, 
tot i no tenir estructures arquitectòniques, es constata la reutilit-
zació de les runes dels antics edificis abandonats, amb la presèn-
cia de maons, tegulae i restes fragmentàries d’opus signinum en 
alguns punts.

Al voltant de l’any 624 l’Imperi Bizantí va perdre els seus terri-
toris a la península Ibèrica i el 689 els del nord d’Àfrica, amb la 
qual cosa es varen interrompre temporalment les connexions 
econòmiques entre el Mediterrani oriental i l’occidental. No pot 
descartar-se que les Balears continuassin pertanyent a l’Imperi 
Bizantí, encara que també és possible que durant els dos segles 
següents romanguessin independents i desenvolupassin una or-
ganització social que encara desconeixem.

El missatge potser fou escrit per una persona seguidora del nes-
torianisme, una doctrina sorgida a inicis del s V a l’Imperi Romà 
d’Orient, i que fou qualificada d’heretgia i condemnada en el 
Concili d’Efes l’any 431. D’acord amb els seus plantejaments, en 
Crist s’unien dues persones, una divina i una altra d’humana. En 
aquest sentit, Maria només va ser la mare d’un home, no de Déu. 

A principis del segle V la Mediterrània esdevingué una regió de 
cada vegada més convulsa. L’Imperi Romà d’Occident estava a 
punt de desintegrar-se, a conseqüència de conflictes interns i de 
pressions externes. 

En els temps en què aquesta 
àmfora circulà, el nestorianis-
me i les seves derivacions eren 
objecte de persecució perquè 
contrariaven l’ortodòxia cris-
tiana (dues naturaleses i una 
única Persona en Crist) recol-
zada per l’emperador.
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A LES ACABALLES DE LA 
NOSTRA HISTÒRIA

La peça més significativa d’època andalusí és una safa (ataifor) 
de la primera meitat del segle XII. Tant la seva forma com la de-
coració, apunten a una doble funció del recipient: com a plat i 
alhora com a tapadora. La innovació tècnica de la corda seca 
total que s’utilitzà per decorar-la permeté aplicar colors dife-
rents sense que es barregessin i representar un pitxer amb un 
ram. Al revers trobam una inscripció on es llegeixen les prime-
res lletres de la paraula “al-yumm”, que vol dir  felicitat, i que 
era el que es desitjava en el servei de taula.

Quan l’emirat de Còrdova va annexionar les Balears l’any 903, 
pareix que a Son Fornés no hi vivia ningú. Però algunes troba-
lles indiquen que sí que va ser freqüentat.
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Localització del Museu Arqueològic de Son Fornés: https://goo.gl/maps/j6NxtfAhrjwiquEL7

Pàgina oficial del Museu Arqueològic de Son Fornés: https://sonfornes.mallorca.museum/ 

Instagram @museuarqueologicdesonfornes: https://www.instagram.com/museuarqueologicdesonfornes/

Facebook @MuseuArqueologicdeSonFornes: https://es-es.facebook.com/MuseuArqueologicDeSonFornes

Canal de Youtube Equip de Son Fornés: https://www.youtube.com/channel/UCKxGdzvHgSz8_nshOI4kTJA

Twitter @MuseuSonFornes: https://twitter.com/museusonfornes

Pàgina oficial del Grup d’Arqueologia Social Mediterrània. ASOME-UAB:  http://grupsderecerca.uab.cat/asome/ca

#sonforneselfastu

#elmuseualescola
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