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lntrod ucció
El l\/useu Arqueològic de Son Fornés, amb només tres
anys i mig d'existència, és fruit d'una experiència alternativa als
models de gestió, recerca i difusió de I'arqueologia pel fet d'integrar tots aquests àmbits dins un mateix pla d'actuació que té

plexitat del jaciment ha quedat ben palesa al llarg de les deu

Son Fornés està situat a uns 2,5 km al nord-oest del nucli

canipanyes d'excavacions realitzades des de 1975, les quals
abasten un 100/o de l'àrea total delimitada a l'expedient de
declaració com a Bé d'lnterés Cultural (Díez et a/li 1980; Gasull
et a/ii1981, 1984a, 1984b, 19B4c,Dueñas et a/ll1986, Lulli
Sanahuja 1992, Lull et alii2001, Tonniolo i F.ayas 2002)

urbà de Montulri, a la finca del mateix nom localitzada al km 4

com a eix vertebrador eljaciment arqueològic que li dóna nom,

Aquesta iniciativa ha estat materialitzada per la Fundació Son
Fornés, una entitat sense afany de lucre que aglutina institucions públiques (Ajuntament de lVontulri, Universitat Autònoma

de Barcelona, Fundación Aena) i privades (Rotary Club Palma-

de la carretera local que duu cap a Pina (39' 35' 3" lat. N i 2"
58' 13' long, E) El jaciment va ser declarat monument històric
artistic pel Decret núm, 2563 de

l0

d'octubre de 1966 gràcies

realització d'obres públiques, es va dur a terme una nova campanya de conservació i restauració integral deljacrment, la qual

excavacions començaren I'any seguent al sector amb una
major densitat de restes arqueològiques

seu objectiu era portar a terme una anàlisi de tipus intrasite per

successives transformacions econòmicosocials de la població autòctona i el territori habitat fins a la
romanització, Son Fornés reunia els requisits necessaris i les

A finals de la dècada dels vuitanta el Consell lnsular de
lMallorca va decretar una moratòria d'excavacions arqueològiques justificada per la necessitat de completar la Carta

segle Vl de la nostra era, el qual inclou una arquitectura monumental ben conservada d'època talaiòtica, una de les més sin-

i

de la Prehistòria de les Balears la
It/editerrània occidental. fextraordinària envergadura i com-

gulars dins l'àmbit

Fotografta aèria de les excavacions

Aesbp

al

laciment arqueològic de Son Fornés.

La manca de subvencions durant els anys posteriors va ser

cions col'laboradores comprèn una quinzena de laboratoris
centres de investigació estatals i internacionals (per a més
informació vegeu la nostra web oficial a I 'adreça URL:

restituir el valor i el sentit social dels béns que compartim com
a part de la nostra herència pública.

habitat des d'inicis del I mil.lenni abans de la nostra era fins al

tures excavades i documentar el conjunt del recinte.

tal d'estudiar les

municipis de la comarca del Pla cercant un jaciment que oferís

exemples més significatius del patrimoni arqueològic de
lVallorca i de les llles Balears, Es tracta d'un poblat plurifàsic,

va permetre aturar el progressiu deteriorament de les estruc-

compensada parcialment per la col'laboració desinteressada
d'un bon nombre de professionals i especialistes en ciències
auxiliars, els quals han fet que Son Fornés sigui un jaciment de
referència obligada La recerca realitzada durant els darrers
quinze anys mitjançant projectes del nostre equip d'investigació, coordinat per Vicente Lull, Rafael Micó, Robert Risch i jo

informació comparativa a la d'altres regions més conegudes, El

Eljaciment arqueològic de Son Fornés constitueix un dels

campanya de neteja i consolidació de les estructures més
fràgils. A la tardor del mateix any, gràcies a una subvenció del
M0PU dins el capítol reserval a inversions culturals per a la

a les breus descripcions sobre un talaiot "irregular" que havia
estat identificat en superfície (Mascaró 1967a:72; 19ô7b:
2629), lany 1974, Vicente Lull, actualment catedràtic de
Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinador del programa d'investigacions del laciment i vertadera
ànima de tot el projecte fins avui dia, va prospectar diversos

Almudaina, Associació dAmics de Son Fornés) i que aspira a

Antecedents

vació del laciment i per això I'estiu de 1990 es va realitzar una

mateixa, no ha deixat de créixer i, actualment, el llistat d'institui

www,sonfornes.mallorca.museum ),
El compromís científic adquirit al llarg d'aquesta trajectòria

va ser estimulat des dels seus inicis pel total recolzament de

Arqueològica de I'illa La paralització dels treballs de camp a

lAjuntament de Montulii i, molt especialment, en la darrera

Son Fornés podia afectar molt negativament I'estat de conser-

dècada, pels batles Joan Ramonell i Gabriel lVatas, La idea que
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Son Fornés era un jaciment prou significatiu com per gaudir

mereixia, ampliant la seva rntervenció a l'aconclicionament del

d'Lrn museu monogràfic ha estat una aspiració compartida i fer-

recinte exterior amb la rehabilitació d'elements tradicionals com

mament defensada pels successius consistoris del municipi
Aquest desig es tornà realitat amb I'adquisició i restauració a

banquetes, marges, la pròpia c s.terna, el figueral I la resta
d'arbres característics de l'entorn, La participació de l'Escola

inicis dels anys noranta d'un antic molifariner com a futura seu

Taller en la realització de les obres ha estat també el precedent

del Museu, Aquesta gran passa endavant va rebre un

impuls I'any 1997 que culminà arnb la creació de la Fundació

d'iniciatives posteriors destinades a integrar les necessitats
socioeducatives i formatives del jovent de la comarca dins e

Son Fornés, La col'laboració entusiasta d'una entitat privada, el

nostre pla d'actuació,

nou

Rotary Club Palma-Almudaina, amb el capdavanter d'aquell
temps Gabriel Sampol Mayol, finançà el projecte de trasllat

.Sorr

D'altra banda, el fVolí d'en Fraret, amb una superfície de
i

catalogació de tots el ma.terials de Son Fornés, emmagatzemats fins llavors al lVuseu de l\lallorca i cedits finalment per les
administracions titulars mitjançant un conÌracte de comodat de

Oilcnl

i

encarregat

Trespols de pedra irregulars, parets curvilínies, espais compar-

del fVluseu i el compromís econòmic de la Fundació Aena en fer

timentats, sòtils amb combinacions de bigam i voltes de pedra,

realitat el projecte museístic, impulsat d'una forma decisiva per

accessos esglaonats,,, Les solucions adoplades han cercat un

de la seva execució, ens va ajudar a

afrontar,

Fernando Piña, la Fundació Son Fornés començà a fer realitat

equilibri enÌre la conservació dels trets singulars de I'arquitec-

els seus objectius. La voluntat de dinamitzar i compatibilitzar la

lura

coneixement històric es materialitzà, finalment, el dia 1 de juny

d

elnològic amb els requisitis d'un projecte museogràfic modern
va ser un dels primers reptes que l'equip de i'empresa Vélera,

la Universitat Autònoma de Barcelona fent fe na a la futura seu

i promoció del

. ,r.

445 m', constitueix un magnífic exemple del Patrimoni Històric
lmmoble balear, Fer compatible el seu valor arquiteclònic

béns mobles per al dipòsit de tota la col'lecció, Amb l'eqLrip de

investigació sobre el jaciment amb la difusió

';,,

'*t'"'

i

la funció de l'edifici, el protagonisme dels

$
,,,1

materials

arqueològics i recursos didàctics, la claredat del recorregut i les
garanties d'accessibilitat i seguretat per a tots els públics

de 2001, amb la inauguració del f\/useu,
rConselletn

r|Educacó, Cultura

i

Esports (ara d'Eclucacó

t

ClltLtra) del Goven¡ Baleat i

I

Scoelatía de Eslaclo clc Ctllua dcl Mntstern tle Educacón, Cullura y Deporle

Projecte

m

Vtsta cl'ur¡a c/e /es sa/es clel Museu

useístic

El l\/useu Arqueológic de Son Fornés està ubicat a la plan-

ta baixa del Molí d'en Fraret. lAjuntament de Montulri és

el

propietari de ledjfici i, com a Patró fundador de la Fundació
Son Fornés, l'ha ced t en règim d'usdefruit. Es tracta d'un antic
molí fariner del qual tenim referències escrites des de mitjans
del segle XVlll i que ha estat completament restaurat gràcies a
un conveni de col'laboració entre lAluntament de Montujii

L-%|

i

F0DESIVA (Consell de Mallorca). lEscola Taller que executà el
prolecte ho va fer amb tot el bon gLrst i esment que el lloc

Façana del Museu Arc¡ueològrc de Son Fomés

El projecte museístic que acull el Molíd'en Fraret ha estat
dissenyat pel nostre equip d'investigació amb la col.laboració
de les especialistes en museografia de l'empresa Vélera. Està
nspirat per una filosofia que pretén combinar aspectes científics i didàctics i superar la dicotomia entre el museu tradicional, expositor d'antiguitats/peces d'art, i e1 museu entès com
a lioc d'interpretació sublectiva a partir d'una experiència lúdica, El model que hem desenvolupat es basa, en primer lloc, en
la integració dels objectes del passat en elseu context social,

econòmic i ideològic, partint de la premisa que el sentit dels
objectes es troba dins d'un context històric concret. Aquesta
perspectiva de I'arqueologia voliem plasmar-la en el discurs
expositiu de manera que les troballes poguessin presentar el
seu doble vessant com a objecte d'estudi (anàlisl) i com a
document històric (explicació), ressaltanÌ el fet tan poc usual en
els mr-rseus arqueològ cs que tota la col.lecció compta amb una
contextualització estraligràfica precisa, fruit d'un programa
d'excavacions sistemàtiques,
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feix temporal vertebra el discurs expositiLr i convida a fer
un passeig per la Prehistòria i Història Antiga de lt/allorca

es complementen amb reconstruccions virtuals

-

Tecursos multimèdia, la funció dels quals és doble: per Lrn
banda, potenciar la proximitat a un públic més jove adaptant els

espai no permeten realitzar exposicions Ìemporals a la mateixa seu del Museu, però en
canvi està previst que els continguls de cada mòdul

que experimentà la comLrnitat que visqué a Son Fornés al llarg

missatges a les noves tecnologies de la comLrnicacró; per I'al-

expositiu siguin actualitzats en f unció del progrés de la

dels 1 600 anys d'història de I'assentament, Per això, malgrat el
caràcter monogràfic de I'exposició, cadascuna de les quatre
èpoques considerades (Talaiòtica Posttalaiòtica, Clàsslca
Altmedieval) inclou una presentació dels aspectes relacionats
amb lVlallorca, com a unitat territorial, i la seva inserció en un
marc de relacions a llarga distànc a amb les societats contem-

tra, oferir un coneixement més ampli i profund de la Prehistòria

investigació,

valorant les importants transformacions socials i econòmiques

i

poràn es més significatives, En aquest sentit, val la pena reiterar

que les explicacions referents a cada fase històrica es basen en
dades contrastades amb la investigació del jaciment i la sistematització de la Prehistòria i Històr a Antiga de les Balears,

exposats

balear aprofitant la gran capacilat d'emmagatzematge i processaÌ d'informació que ofereixen els programes informàtics,

Pla d'actuació

necessitat de sensibilització i conscienciació sobre el valor dels

d

Diferents iniciatives, com I'organització de conferències

o la pròpia oferta educativa (veure rnfra), obeeixen a la
necessitat de donar a conèixer des del propi lt/useu la
importància de la investigació com a eina de creació de

coneixement amb l'objectiu de superar la banalització

El programa d'actuació del l\/useu Arqueològic de Son
Fornés està dissenyat a partir de tres eixos principals, les

del discurs arqueològic i, en general, de I'oferta cultural,

guatge oral i escrit, Aquesl és un dels missatges que qualsevol
museu arqueològic hauria de transmeÌre amb tota claredat, Per

arqueològica més enllà de la valoració exclusivament estètica o

purament crematística que tan greus expolis ha ocasionat al
Patrimoni Històric de Mallorca. Aquesta perspectiva de I'objecte arqueològic integra, igualment, les restes paleoecològiques, de forma que els residus alimentaris o les matèries

primeres reben un tractament similar al dels artefactes

remarquen l'estreta relació, històricament condicionada, entre
I'estructura socioeconòmica I'organització políticoideològica.

musealització del propi jaciment és un dels principals

preses destaquem:

fins a I'atenció de les visites, té formació arqueològica
participa en diferents aspectes del procés d'investi-

prolectes de la Fundació Son Fornés i, gràcies a les
gestions realitzades, l'octubre de 2001 lAjuntament de
Ni ontulïi aconseguí la titularitat púb ica de la finca. Els
més de 100000 m2 inclouen les edificacions de la

Col,laboració amb els Serveis Socials de la
It/ancomunitat del Pla per l'acolliment de joves amb

possessió rural i garanteixen la viabilitat del projecte de

Celebració anual de dues jornades de portes obertes

Les excavacions, aturades des de 1 9BB es van reprendre l'any 2002 sota la direcció científica de I'entitaÌ,
gràcies a un conveni establert amb el Consell de
Mallorca, A partir de llavors el lVuseu és el dipositari de

La primera planta del Museu ha estat habilitada per a la
realització de diferents tasques, des de la tria de sedi-

Finalment, el projecte museogràfic, dissenyat per una visita autoguiada, emÍasitza el vessant didàctic. Aix( la transmissió
dels continguts contempla diferents nivells de lectura adreçaÌs
i

història Els suporls tradicionals que acompanyen els objectes

ciona noves ofertes didàctiques destinades a entitats

Tot el personal vinculat al lVuseu, des de la gerència

ctons,

-

mediambiental,

El lVuseu Arqueològic de Son Fornés es concep com

nalització

tots els materials procedents de les noves interven-

i

3) Dinamització cultural

de les restes conservades al poblat, En aquest sentit, la

gació

-

tari,

culturals i associacions de lleure i contribueix a satisfer

i

això hem defugit de la concepció felitxista dels objectes en
favor d'una altra que emfatitza el valor històric de la troballa

un tat
didàctica sobre prehistòria mallorquina, Finalment, el
It/useu Arqueològic de Son Fornés també és una eina
destacada dels Cursos de Formació Arqueològica,
organitzats per la Fundació i adreçats al món universi-

del lVuseu ha de ser el complement
idoni de la visita al jaciment, de forma que lol visitant
tengui la possibilitat de comprendre elsignificat històric

La promoció de I'articulació entre investigació i difusió
passa per diferents estratègies:

-

els materials documentats dins el marc d'una

un espai públic dinàmic i oberl, que amplia I'oferta cul-

El vessant didàctic

1) Estreta vtnculacto atnb el procés d'tnvestrgactó,

tenen un tipus d'informació molt diferent a I'oferida pel llen-

excavació a un jaciment simulat i aprendre a analitzar

tural de la comarca i, per extensió, de tota I'illa, promo-

característiques dels quals sintettzam a continuació:

maÌerials exposats, Els objectes que una societat genera con-

tant al públic general com a especialistes en arqueologia

-

Les limitacrons

2) Finalitat educativa: didàctica i formacto

D'altra banda, el projecte museistic té molt en compte la

la gestió dels recursos naturals-impacte

i

ment pesat, fins al remuntatge

i

la catalogació

dels

materials de les noves excavacions, fet qLre permet
compatibilitzar les feines de gestió de I'entitat amb les
rutines d'un laboratori d'arqueologia i acostar al públic
interessat a la realitat qLrolidiana d'aquest,

rehabilitació i acondicionament per a la visita pública
un projecte aprovat per l'administració competent el 19

de gener de l'any 2000 que roman atuiat fins avui dia
per la manca de suport econòmic,

l\i

algrat això, la visita

conlunta del l\4useu i ellaciment ha estat una de les
activitats de I'oferta didàctica adreçada als centres
escolars que el lVuseu Arqueològic de Son Fornés va
posar en marxa des de la seva inauguració. Aquesta
oferta ha estat recentment ampiiada amb el programa
"La Història a les teves mans" que inclou una sèrie de
tallers experimentals adaptats als diferents nivells educatius, juntament amb la possibilitat de realitzar una

les necessitats en equipaments i serveis d'un turisme
i sostenible, potenciador de la deseslacio-

alternatiu

ide

caràcter cultural, Entre les iniciatives

necessitats d'integració socioeducativa

Col,laboració amb altres entitats del món cultural
associati

i

u

lt/anteniment d'un punt d'informació sobre els principals

museus, rtineraris arqueològics

i

esdeveniments cul-

turals més rellevants del panorama illenc,
lnclusió del lVuseu i el jaciment en les rutes de caire
històric i cultural dels operadors turistics.

Difusió de les activilats del lVuseu

a les

pr ncipals

agendes culturals, xarxa d'of icines d'informació turística

i recursos virtuals,
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insular, la confusió sobre el

Algunes
ref lexions
des de

seLr sfalus no ha deixat de

créixer i en pocs anys hem
vist com les successives remodelacions de l'organigrama dei Consell de Mallorca

cia
de Son Fornés
I'ex pe riè

n

han sancionat la separació
initiva entre Patrimoni

def

partament de Territori,

Museu Arqueològic de Son
Fornés poden considerarse

el

En segon lloc, la propos-

ta del lt/useu Arqueolòoic de

panorama

actual, En primer lloc, acon-

Son Fornés, fonamentada en

segurr crear un museu m0n0-

el rigor i qualitat dels treballs

realitzats, la imporLància
cabdal del jaciment i la

gràfic d'arqueologia quan la
institució de referència, el
ltluseu de Mallorca, encara
no havia inaugurat les sales

necessitat de garanÌir el seu
coneixement

Prehistòria i Història
Antiga després de dècades

de

d'acumulació
arqueològics,

de materials
no ha estat,
,^ii**

certament, una feina fàcil. La

descentralització en matèria
de museus, llargament anuncrada i permanentmenl ajornada, ha estat ralentida per
les vicissituds del traspàs de
competències en matèria de
patrimoni i, més enllà de la

,/

.rû.

\,*

legislatiu propi,

del CP

Establintents (Paltna)

no

i gaudi

públics

va prendre forma definitiva
en constituir-se la Fundació
que la va dur a terme, Es
tractava de cercar un via
capaç de súperar la paràlisi

de lAdministració i la mercantilització generalment
associada a l'iniciativa priva-

da, fesforç que ha suposat
posar en marxa el Museu ha

estat realment considerable

els recursos materials

recent articulació d'un marc

Estudiants de printàrra

i

Cultura, adscrivint-lo al de-

Els origens i la gestió del

atípics dins

uI

i

ne-

cessaris els han aportat inte-

ha

comptat amb una empenta

grament els membres

clara i decidida, verificable en

Patronat, En aquest sentit, la

les corresponents

Fundació ha comptat sempre

pressupostàries,

partides

A

nivell

Esttdiants de secundàrta de l'lES Ranton Llull (Palna)

del
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amb el compromis tant del Consell de fVallorca com del Govern

la proliferació d'entitats destinades al món de la gestió i pro-

Balear en garantir el seu futur, però encara no s'han formalitzat

moció cLrltural, la funció de les quals es limita, en el millor dels

les nresures necessàries per a tal fi, Tanmateix, el

casos a fer d'intermediaris entre les persones que tenen

fVuseu

e/s
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