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AJUNTAMENT DE MONTÜiRI
l'Ajunlomenl ha cregul oportú de fer-vos arribar
aquesla guia, per 101 que us consciencieu del valor i de
la importancia que el poblallalaiólic de Son Fornés,
reconegul pels especialisles com a un deis més
importanls d'Espanya, lé com a fonl de recerca
científica.

Amb aquesla publicoció lambé prelén divulgar els
coneixemenls que ellécnilrS han Irel a partir de les
excavacions reolilzodes i que el proper any, davanlla
mognilud d'oqueslllegal cullurol que ens deixaren els
noslres avanlpassats, continuaran amb lo presencia
d'arqueolegs internocionals.
Hi troboreu continguts sobre l/estructura arquiteclonico

isobre les formes de vida d'aquesl poblol que ben segur
us donaron una ideo del que vo esdevenir en el dorrer

miHeni abons de (risl a oquesls indrels.
Perque oprengueu a estimar i a valorar el que és nostre.
Roimundo Arbona
REGIDOR DE CULTURA
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:G"a de les excavacians 1975·19B8,

INTRODUCCIÓ: ELS PRIMERS POBLADORS
"Ma/damenf fos aquell un l/oc habitaf sem-

píe, s'es borrol es record des qui varen fer so
torre ¡quin any va esser construida, encaro que
aparenfomenl data del sigle sefze. Així com es
vent ferra! s'endú lIuny, mol! lIuny, cap a lo mar
so pols de so carrelera d'aquella vorera i no
fama ma; més, oixí se borren omb so ro/xc des
femps molls de records que seria útil conservar.
I si s'ob/ida qui i quan se va fer so torre que per
mofts podio esser quesfió de vida, quan! més
fdcil sera que desaparesquen o/tres records"
(Arxiduc Lluis Salvador, 1951 :28-27)

Aquesta reflexió d'un bon coneixedor de les
rondalles de Mallorca ens permet plantejar
com la memoria popular sovinf ha transmés la
historia de l'illo.
En un moment no gaire Uunya de la historio de
Mallarca "hi havia perill de correries de
moros ", circumstancia que obliga a les institucions i als pobladors a construir talaies per tal
de vigilar les possibles incursions . Aquest fet
porta com a conseqüEmcia la idea que tota
construcció en forma de torre, o que, en últim
extrem, no es conegués el seu origen fas deis
"femps des moros

s'oto/aia de so torro foca es corn, perqué
hovio vis! un olfra guardo de moros que pujava
de so parl de mar, i aquí fugen aquells homos
que se baroiaven, i fofs es demés frebaidars
d'aquells redols i tofhom acudeix a so torre per
N •••

amagar-se "'. (Es fet se so torre de (anyamel, a:
Arxiduc lIuís Salvador; 1951: 252)

El cert és que I'origen de molles torres, com el
cas de la de (anyamel, són de I'epoca esmentada a la cita, pero la maioria són molt més ontigues, vers ell 000 a.n.e.
Quins foren els primers pobladors de I' illa?
D'on procedien?
Les restes deIs primers humans estan datades
el 5000 a.n.e. Eren gents que habitaven en
caves, vivien de la cacera d'animals salvatges
com el Myotragus Balearicus i de la recol·lecció
de plantes i poca cosa més sabem d'oquets primers pobladors (fig. 1)

H

•

Fig. 1. Myofrogus Bofeoriqus. Especie exlingido d'anfífop.
Conslifueix uno de les principols fonfs d 'alimenf deIs primers hobilanls de I'iflo.
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Vers 'el 3000 o.n.e. trobem grups dedicots a
I'agricultura i o lo romoderio d'ovelles ¡cobres

des de I' illo de Mal lorca, que ocuparen diferents zones de la costo, lo muntanya i la plano,
com podem observar en el mapa de lo Fig . 2.

que tenen malins de pedro per moldre cereals,
fabriquen ceramica i continuen ca¡;ont onimols
50l'o'otges ¡ aprofitont tol 0116 que lo natura els hi
ofereix. Si bé alguns d'oquets grups continuen
oprofitont les coves, oro les transformen fent -hi
constrUCclons per tol de fer-Ies mes habitables .
A llres grups viuen a !' oire lI iure, en cabones i

A lo plano de Mallorca, Son Fornés represen ta uno mos!ra singular, no per I'absencia d'oltres pobl!lts, sinó per lo moneo d'excavacions
d'alfres enclaus talaiótics.

hobi'oó ons en forma de nou invertida (noveliformes ) fetes de predes i caberles per bronques .

LES EXCAVACIONS
ARQUEOLOGIQUES
DE SON FORNÉS

Tols ells conformarien el que s' ho onomenot
"cultura pre-talai6tico ", perque són onleriors o

oquells que entorn del 1000 O.n .e. varen construir els talaiots i poblats com el de Son Fornés.

Els trebo lis arqueológics al jaciment de Son
Fornés s' inicia ren ell ~75 . D'en~a han esta! dirigits per Vicente lIull i Ma . Encarno Sanahuja.
Actua lment formen por! del programo d'investigació arqueológico de lo Univers itat Autónoma
de Barcelona. L'equip de treball esta integrat
per : Eulalia Colomer, Francesc Fabrés, Sylvia
Gili, Vicent Mari, Cristina Rihue!e i Lluis Vila . 1hi
ha col ·laboral : Víctor Manuel Bule!, Es!er Hachuel i Julio SÓnchez. Fins ara les tasque dutes o
terme han permes determinar les caracleristi-

Hi ha diferenfs feories sobre I'origen de les
gents que varen conslruir els loloiols . Alguns
mantenen que provenien d'o lfres illes de lo Med iterrón io Occidental , d'ollres op inen que eren
descendents deIs · pre-toloiótics "
De quolsevol manero lo construcció d'a quests taloiots i els poblats que els envoltaren
cons!itu'''ren les primeres comunila!s orgonitzo-

"IO

,--~

,,'J.I
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Fig . 2. Mapa de dispersió deIs principols poblo fs faloiófics.

POBlA TT AlAIOTle DE ION FORNEI 1000 A e - 100 Ae

ques económico-socials de les distintes comunitots que ocuparen el pablo! de Son Fornés duran! més de mil anys.

Fases dellacimient
Gracies 015 materíals orqueologics registrots
en els sondeigs estrotigrOfics i a les dolocions
obtingudes mition~ont el (orboni 14, sobem
que Son Fornes fau freqüentatdes del 900 o .n.e.
fíns el segle IV d .n.e. T01 j oix í, les excovocions
realilzades exdussivoment en el sector $udoest
del ·poblol, ton sois han testimoniol tres foses
successives de pobloment, lo primero de les
quols carrespon o uno fase ovon<;oda del periode !alo¡6!ic, des deis comen~omenls del s. VII
fíns o mítions del VI o .n.e. Pertonyen o aquesto

epoca el s dos tolaiols, cinc v¡vendes i uno muralla que uneíx ombdós tolo iots, serveix de porel
de fons o quolre de les vivendes, í proboblemenl
recorri 1010 lo "pleto'" on s' ubico el poblo' d'oquesto fose .
Molgrot que tates aquestes edificocions fóren
utíl itzodes duronl els segles VII i VI o.n.e., exisleíxen indlcis que lo sevo construcció pugui
ésser de cenl onys obons, com oixi no indico uno
dotoció absoluto del 750-120 o.n.e. d'un deis taloíols .
A lo segona fase de Son Fornés corresponen
tres vivendes compleles i restes d'allres tres. En
oquest moment el ta laíols jo estoven derru....s i lo
muralla novio perdut la sevo funció original ,
doncs el poblof s' hov io extes foro del recinte
ontic. Semblo ser que les corocterístiques d'oquesl període post-tolaiólic foren forjont-se des
de finols del segle VI i olllorg del seg le V, definit-se cloromenl jo en e ls segles IV i 111 o.n.e.,
cronolog ía o lo qua! pertonyen les vivendes d'oquesto epoca .
Lo lercero fose correspon ols inicis de lo romonitzoció, de I'illa de Mallorca, en concret els
segles JI i I o .n.e. Tates les edifícocions d'aquesta época reoprofiten com o fonon)enls les estructures onleriors, encara que les noves vivendes s'odoplen o noves necessitals . Actuolment
resullo impossible precisar si aquestes estructures formen port d'un pablo! orgonitzat o be si
const itueixen uno propietot rural. Els moterials
orqueologics del niveUs més moderns de totes
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les eslructures ens informen que el jociment es
va seguir freqüentant duront les foses imperial i
tordo-romana (segles I o IV d.n.e.), 101 i oixí no
podem parlar de pobloment en monear estructures que s'ossocien amb oquesls moteriols.
Ellaclmient de Son Fornés

El predi de Son Fornes esto situol o uno distancio de 2,5 kil6melres de Montulri . En e l km . 4
de lo carretero local que va fíns a Pino, O lo
dreto, ni ha un comí particular que porto fíns o
un petil pujol pie d'ullostres, lIedoners i lIentiseles on es Irobo el jacimenl. (Fig. 3)
El iocíment presento una superficie aproxi mado d'unes dues nectareos (2,81 quorterodes) . Per tato lo " pleto " s' hi traben disseminots
nombrosos vestigis orqueologics, sobretol o lo
port sudoesl de lo moleixo. les excovocions s'inicioren precissoment en oquesl sector i, fíns el
mamen', cobreixen una deseno part del total de
lo superficie.
Des de Son Fornes es veu Montu"!r;. Es tracto
d' un municipi de 40 km2 i omb uno pablo ció de
3.000 hobitonts que es dediquen bósicoment a
I'ogriculturo i o lo romoderio . Proboblemenl
Monturri es forma en epoca romana deguto una
ogregació de les pob locions ind ígenes circumdonts com Es Velar de So Torre, Sobó, Miones i
el male ix Son Fornés.

LA FASE TALAIOTICA AL
POBLAT DE SON FORNES
En la zona excavada del poblol toloiótic de
Son Fornés es distingeixen tres lipus d'estruclures orquitec'óniques: lo muralla, dos toloiots i
ci nc coses o unitats domestiques.
En primer Iloc es varen construir els taloiols i
lo muralla que toncovo el retinte on s'establirio
la comu nitot . Per aquesto lasco s'oixecoren
murs de mes d'un metre de gru ix, utilitzonl grons
blocs de pedro. Posteriorment, s'ed ificaren les
coses odoptont-se o I'espai creot per oquelles
estructures coHectives ; oprofitonl por! deis
seus murs .
Els talaiots

A Son Fornés s' non excovot dos loloiols.

IGulO de les excavaClans 1975-1988)
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Fig. 3. Locafitzoció ,- accés 01 pablol de Son Farnés desde Monluiri.
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Talalot 1
Aquest taloiol de planto circular és el més

gran de tots els excavots o I'illo, jo que supero
els 17 m. de diometre. Esta situat o I'exlrem sudoest del pablo!. Presento un oporell murori de
doble paroment reomplerl per moleríols diversos (sorro j pedro) q"le ajudoven o reforc;ar I'estructuro de lo conslrucció. El parament extern

esto fet a base de bloes de calcareo rectangulo rs quosi monumenlols, col-Iocols Q sec en fi la-

des horitzontols. En convi, les pedres de la pare!
interno del taloio! s6n de menor grondório i

estan toscamen! trebollodes i disposades ¡rregularment.
Per una porta emmarcoda per tres bloes mo·

nalilies, s'accedeix o un corredor recte i enllosol
d'uno IIorg6rio de cinc metres (Fig.4·A) que
condueix o uno cambra circular d'uns 6 m. de
diametre.
En mig d'aquesto combro s'olc;o uno columna
formado per cinc grons blocs de pedro super·
posats que arriben quosi als 4 m. d'a lc;ado
(Fig.4-B) . Lo sevo funció ero lo de supor! del pis
superior-sastre del toloiot. Aquest pis superior
ero formot, com I'estratigrafio ha determinot,
de troncs ossen tats rodialment sobre I'últim
tambor de lo columna fins o lo poret del moteix
taloiot, i per sobre d'aquests troncs s'hi
col-locoven pedres formont un segon sol que estorio o I'a ire lIiure. S'ignora, pero, com s'accedio a oquest segon pis; se suposo que hi haurio
uno obertura que enlloc;ario un pis amb ['a ltre
mitjon c;ont unes escales.

IG"o de les excovocions 1975·1988)

tont, aquesto hourio d'ocomplir alguna funció
especial dins del tol aiot {Fig. 4·q
lo pedro de construcció ero extreta de lo petilo pedrero que esta situado en el turó del moleix
jacimen t, on hi ha un ofloroment de lo roca cotcario . Sobre la roca viva es feio un solc on després s'hi introduien falques de fusta mullades
d'aigua . lo fusta humido es dilato i així fa que lo
roca s'obri. Repetint I'operació s'oconseguien
els blocs. Des de lo pedrero ollloc de construcció, els blocs eren arrossegots seguroment per
bovids jo sobre Iri neu, jo sobre troncs rodolonls,
o jo lIiscant sobre un so l de petites pedres rodones preporot per o oquesta operació (Fig. S)
Un cap extreles les pedres, o I'hora de consIruir el tolo iot, es disposoven aquestes en cercle
doble (extern i intern) 01 volta nt d'un bloc central
d'on s'enloiro lo columna. la resta de blocs, tan t
exlerns com interns, es col·loquen sobre els primers gr6cies o rompes que s'onoven fent o I'exterior de la construcció o mesura que aquesta es
bastia. lo columna central s'oixeca lombé 01
moteix ritme, mitjon c;anl el reompliment de terres entre ello i el mur intern, facilitont oixí I'accés des de la rompo 01 tambor següent. S'ha
pogut calcular que el Toloiot 1 es podria construir en dos mesas gr6cies a I'esfore¡: de 40 ó 50
individus en un regim social de cooperoci ó (Fig.
6)
Analitzont les restes moteriols presents a I'interior del Tola iot 1, s'ho pogut determinar que
oquest era un espoi comunitari d'esquorterament d'animals (especiol ment porcs i bous), que
posteriorment es distribu ien o les distinles vivendes i que tombé es podien consumir porcialment, amb motiu de festes, dins del propi ta loiol.
Tombé s'h i emmagolzemavo i des del pis superior es vigilova el territorio

En el pis inferior s'hi trabaren dues I lor~ excavades o lo roca amb restes de cend ro, i un mur
corbat compost per tres fileres de pedres de
funció indeterminado.

Talaiot 2

Dins I'aparell murori del tolajot s'obre una
petito estane¡:o amb sastre de liases planes i porels de pedres irregulars o la quol s'hi occedeix
mitjonc;ant una petita porto. lo seva funció no
ha pogut ésser determinado degut o I'absencia
de qualsevol ti pus de restes, pero el fet que el
gruix del toloiot sigu i inusual ve determinot per
la voluntot de construir aquesto combra, i per

Esto situat a 28 m. a ['est de l Ta loiol 1. Té la
mateixa planto que I'onterior omb lo diferencio
que oquest és de menor g rond6ria (12 m. de
diametre maxim oprox.) i li moneo el corredor
d'accés. Així, I'entrada es reolitzovo des del
sostre mit jonc;a nt esglaons adossots a lo paret
interno . L'oltro gran diferencio és el seu ús dins
lo dinomico de lo comunitol. Hi manco cerami-
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Fig . 4-A. Detall del corredor d'occés o la combro principal del faloiol.
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Fig. 4 -8. Visto del in ferior del fa/oiol l. S'observen e/s cinc fambors de lo columna cenlrol i el poromenf interno
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Planlo de la zona excavado de Son Farnés.
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ca d'emmagatzamotge, restes de bestiar i estructures de monlenimenl. Aixo, jun! omb lo presencia d'un tipus de copes exclusiu d'oquest ta-

zor-hi les ceramiques i empotrado en un mur
s'hi trobo una fornicula alveolar pavimentada.

la iol, ha permés de suggerir que aquest edifici

Casa4

no té la maleixa fundó que el taloiol 1, pero si
s'ha de relacionar omb olguno edivita! social
del grup, proboblemen l de coire ritual (Fig. 7)
Les ylvendes

la continuado reutilització d'aquesta vivenda
en períades pasteriars al talaiotic i el seu mal
estat de conservació han esta! els factors que no
han permes d'indentificorestruclures de mantenimen!.

Presen ten un segu í! de coroclerístiques comu-

nes. En primer Iloe podem dir que les coses 1,2,
3, 4 j 5 opareixen art icu lodes 01 vallont del talaiol 1 i lo murallo, ¡que aquests dos e lements
esdellenen I'eix principal de la seva dislribució.
En segan lIoc, estan formodes per estructures de
monlen iment (llar, cisterna, Heixes i fornícu les) i

per un equip domestic constitu"lt per ceramiques
poc variad es en la seva tipo logia, i diversos instruments de producció fets de pedro i os.
Altres caracler ístiques general s són :
-El sol esta format per lo propio roca natural.
-Els murs estan constru·its amb pedro des
del sol fins lo teulada.
-lo tecnica de construcció és I'onomenoda
de poret seca.
-les teu lodes estan fetes amb troncs, bron ques i fong.
Un cap citad es aquestes caraclerístiques col
dir que les cases es traben grupodes en dos sectors, lo 1 i la 4 al nord del talaiot 1 i lo 2, lo 3 i la
5, al sud .

Casa 1
Té una plonta de formo arronyonoda i de petites dimensions, conneclada amb I'entrada del
to la io!.
En un ang le de lo coso s'hi troba uno llar rectangular delimitada per sis pedres constru"ida o
base de capes refraclaries de golets i bocins de
ceramica, com és usual o les 1I0rs talaiotiques
de Son Fornés.
Al centre de la coso hi ho una Ileixa per recol-

Casa 2
En ser més gran, aquesta vivenda presento
uno columna central que té la funció de sostenir
la teulada. les estructures de manten iment es
concentren en I'espai que es troba entre la columno i e ls mur$. Aixo ha fet pensar que aquesta
zona ero el centre de les activitats d'emmogatzematge, producció i consum de lo familia.
Entre les estruclures de monteniment destoquem uno llar i uno cisterna excavado 01 sol natural del terreny, de formo hemisferico , que té
uno copocitot per contenir uns 400 litres.
l 'escala situodo a I'est de lo coso, proboblement constitu"lrio el seu occés.

Casa 3
Aquesto vivendo presenta en els seus nivells
toloiotics uno gron destrucció degut o la seva
reutitització i ocondicionoment en períodes
posteriors. Unicamenl uno tercero port del tota l
de lo casa va conservar materia ls d'aquesta
fose. Conserva uno base de columna, dues plataformes planes i un seguit de pedres alineades
d'íncerta funció.

CasaS
l'occés a aquesto viven da es realitza a través
d'una escala formada per quatre esgloons i el
seu interior esta dividit en dues estances de dimensions similars . A I'estan(ja de I'est trobem un
enva, amb uno forn icula per guardar cera mica
(lo qual va oporeixer al seu interior) i lo llar,
adossada a una pare!.

POBLATTALAIÓTlC DE SON FORNES, 1000 A.e. . 100 A.e.
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ECONOMIA I SOCIETAT
A LA FASE TALAIOTICA
Sempre s' ha relacionol e l 1010;01 omb uno neo
cess itol defensiva, donada lo fortoleso j monumen lo litot que li són prop ies: enormes bloes de
pedro, gran alc;ado, gruix de les porets, i p is superior com una terrasso per o lo vigilancio. Tol
aixo, complementol per una muralla de caroc-

leristiques semblonls, convertiria el 1010;01 en un
excel·lent tOHe de gua ita ¡defensa f6cilmenl vi ·
sible en uno topografía de pelites elevoc ions de
lerreny. Pero, les excQvQ,ions han demostrot
que en I'inlerior deis 1010;015 es reolitzoven al·
Ires octivitats de gran Iroscendil'ncio pero lo camunital , Així, aquesta zono constituYo un centre

de reunió comunitori , potser omb carocter politic l/ o sodol (proboblemenl fesliu), on es menjo vo (segons documen'en les fogueres ¡ restes
d'ol imenls), s'emmagatzemaven alimenls i Iíquids (com ind iquen les grans va ixelles de ceramica) i s'efeduava lo molan<;o i repartició de la
carn del porc j, en menor mesura, del bou, entre
les fomil ies del poblat. Aques' pun', com es
veuro més endavan', és de fono mental importando per entendre I'orgonitzoció soda l de la
comun ito'.

G"a de lesma,a"ans 1971·19B81

oigua per a voris di es. En oquelles coses on no
trobem pos aquests dipósits, la sevo funció
quedo igualment solisfeta per un major percentotge de grans contenidors ceromics, com les
amfores pilhoides.
A les cases no només es cu inava, tombé es
menjova, com ho demostra el gran nombre de
restes alimenloris d'ovelles i cobres, les quals
només s'esquarteroven o les coses, o diferencia
deis porcs. En lo dieto al imentario lombé s'inclouen vegetals, jo fossin cullivols expressament o recol-ledots en estat silvestre segons lo
te mporada . En lo maleixa vivenda es processo ven aquestes Ilovors i fruits per al seu consum
immediol, utili'zont estris de pedro com els molins, picadors i morters. A més a més de la
pedro, trobem o les viven des utensilis d'os, com
els punxons, idon is per perforar les pells d'onimal s (les quals servirien per confeccionar lo
robo).
Una vegodo onal itzot el poblolloloiótic pos sorem o veure, des d'una perspect ivo general,
les carocterésliques econom iques i socio ls deis
hobitonls de Son forné s.

Les cases tenien uno fundó completoment di feren!: era en elles on, malgral lo sevo petilo
grondorio, s'hi cuinovo , s'hi menjovo, s'hi dormio i on s'hi reoli'zaven certes tasques relacionades omb la producció economica, com lo fa bricació d'eines de treball . A codo cosa hi són
presenls to's els elements necessoris per o lo
v~da d'una fam ilia . Així, trobem 1I0rs de foc , in dispensables per o les tasques culinaries, i fonts
de lIum i color. A les seves proximitots es distribueix gran part de la vaixella de I'epoca: vasos
de ceramico de formes diferents segons la funció que reolitzessin en lo preparoció, conservadó o distribudó deis olimenls -olles, bols, vasos
de formo troncoconico i amfores pifho ides i
ol!re peces grons per I'emmagotzomatge d'o lgua i altres produdes (Fig. 8)

. Lo romoderio semblo ser, segons les evidimcles que posseYm, I'activito' economica fonomental. les especies predom inonts eren els
pares, les ovelles, els bóvids i les cobres. L'aprofitoment era diferent segons els cosos. Aixi,
les cobres i els pores eren sacrificots en edat primera, com demostro lo presencio majoritoria
de restes d'on imals joves, essent u'ilitzots com a
recurs coro ic. En canvi, el predomini d'odults
entre les ovelles i els bovids constitueix un ind id
de lo seva utililzació en I'obtenció de productes
com lo lIet i lo llano 01 morge de lo corno En conjunt, els onimols no oportaven únicament ali ment, sinó tombé d'altres primeres materies fonamenlols com el combustible, lo 1I0na, el cuir i
els cordolges. l'activilat romadero a Son Fornés estova orientado de forma racional i bosoda en uns profunds cone ixements lonl del med i
com de les prop ies besties.

En aquella epoca no hi havia oiguo corren',
onar foro de la casa o coda mamen' per tal
d'oblenir-Ia resultava masso feix ugós. (om o
solució o oquest problema, els nab¡tonls de Son
fornés constru"iren dins de les vivendes uns d ipos ils o cisternes on poder emmogalzemor

Malgrol que la documenloció arqueológico
ha resultot fins aro escassa en relació a d'oltres
octivitots economiques, és molt possible que lo
dieta ol imenlória es complementés amb productes d' uno agricultura poc desenvolupodo i
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de lo recol·lecció. La cocera, fi ns oro, no esto
documentado .
Al morge de les octivilats vincu lades o I'obleneíó d'a liments, e ls habitants de Son Fornés
fe ien d'a ltres ti pus de treboll com son els consIructius i lo producció de cercmica i eines de treboll.
L'edificació de les grons conslruccions del
pablot, com els lolaiols i lo muralla exigiren lo
coopero ció d' un e levo! nombre d'individus de
la comunitol o, fins i tal, lo mobilització de grups
més ampl is. Conseqüentment, la seve reol ilzoció comportaría una cerio plan ificació j orgonilzadó previo. En ca nvi, les " ivendes, com hem
vi si, podien hover esto! edificodes to n sois pels
membres de les diferents fomílies.

Aquesta fase es reconeix per un seg uit de
canvis importants. En primer lIoc, assistim a una
reestructuroció del poblot que va ocompanyoda de la introducció de noves tecniques arquitectoni ques i d' un nou concepte de I'espoi domestic. En segon I[oc, observem com la població de Son Fornes ha passat de ser uno comunita t autosuficient i "'tancado" a ser un grup amb
cerles relocions amb I'exterior, que els permeteren d'adquirir a lguns deis productes que el come re; mediterrani del moment podio posar a la
seva disposició. Aquests contactes amb I'exterior ens indiquen que lo comunitat de Son Fo rnes ha experimentot un proces evolutiu cap a
una major complexi ta t social.

El poblar
l 'esludi de les restes ceram iques i d'altres estris de treball ha permes de consta tar la inexistencia d'un artesonat especialitzot, jo que no
s'ha trobat cap espoi exclusivoment relacionat
amb la fabricoció de la cera mica, i a més a més,
hi ha una gran variobi litat de grandaries i formes, encara que lo funció de les peces sigui la
matelxa .
Com s'ha vist, el comportamen t deis 10lal0ls
és di fere nl a l de les vivendes. En oquests se centroven les act ivilols comu nitaries i les relocions
socio ls que cohesionaven als habilants del poblal, conferinl-Ios-h i el coracler de comun itot.
l a comuni tal taloiotica de Son fornes es uno
societot basicoment igualitaria on comencen a
trobor-se certs indicis de je rorquitzoció. El control i I'orgonització podria trobor-se en algun o
a lg uns membres del grup, pero no hi ha dades
per considerar que s'apropioven deis trebo lls
deis/les seus/seves companys/nyes o be deis
recursos estrategics novinculots a lo producció.

LA FASE POST-TALAIOTICA
AL POBLAT DE SON FORNES
La fose qu e anomenem "posl-ta[aioti ca"
opareix ben definida e n el segle IV i es perllongo fins el segle 11 a.n.e. , moment en que es comencen o detectar e ls primers contactes a mb el
món roma .
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I

Els ha bitants de Son Fornes aprofi taren les
restes de les ontigues estructures o be acaben
de liquidar-les total ment a fi de constru ir-ne al tres de noves.
D'allra banda, com deiem, noves tecniques
conslructives i noves idees sobre I'espai domestic s'hon esdevingut. Des del punt de visla de les
tecniques arquitectoniques pode m destocar la
tendencia a constru ir cases omb e ls ongles
arrodonits, en front deis ang les rectes de les habilacions talaiotiques, i la utilitzoció de tapio recolzada damunt d'un socol de pedro per constru ir les porets.
Respecte 01 nou concepte d'espai domestic
ca l remarcar que les ontigues vivendes talaiotiques, són substilui"des per vivendes una mico
mes grans i amb una orga nitzoc ió interno mes
complexa, amb cel-les separades per envons,
de manero que es consta ta una compo rt ició arquitectonica funcional. Lo novo estructu roció
preten organitzar I'espai habitable de lo vivenda o I'entorn d' un poli exterior. Aquest canvi al tero tota la fesomia de la cosa, doncs la nova
orliculació ob ligo o disposar d'elements occesoris pel sosten iment de l sostre, e l qual tindra
oro vessants que converg iran cap 01 pati o fi
d'o profitar la pluja, que omple un c isterna, sovint situada en aquest espo i obert. Desgrociodament no tenim elements suficients a les vivendes post-taloiotiques per par lar del tipus de mo-
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teria ls usats per o cabrir les coses. No obstant,
podem pensar que en lo sevo confecció s'empraren trones, ramotge i fong, com a les coses
tolaiotiques.
Finolment podem parlor també de canvis en

els instruments de producció, les estructures de
monten imenl (1lors enllosodes, patis pavimentots, elc... ) i en I'equipotge domestic (essenciol.
ment vaixello ceramico), més vario, i d'acord o
les noves necessitots sorgides o lo camunital
(F;g.9).

(Guia de les mavaClans 1975.1988)

ment només conserva, degut o I'e rosió, la seva
meito! Nord. la planto és de formo rectangular
amb tendencia romboidal i omb els ongles
arrodonits. Conservo les restes d'un enllosot,
uno col um na centra l, per o 10 sustento ció del
sostre i una cisterna situada, proboblement, en
un pati intern o
les troballes fe tes en aquesto vivendo són exclusivament r~tes ceramiques i alimentáries
molt frogmentades, reuninl les moteixes coroclerístiques que lo vaixello procedent de lo casa
anterior.

Casa post-talalótlca 1
Casa post..talalotlca 3
Esto odossado a l poroment Sud del Toloio' 2 i
és lo millor conservada de totes les posttaloiótiques. Té una planta de tendencia rectangular, ¡esto constitu'ida per un poli oberi envol tal per quatre petites dependimcies.

Atravessan! I'accés silual a I'extrem sud d'un
dei s murs de la vivenda, ens Irobem amb un veslibul de dimensions redui'des i delimitat per dos
envans que ac!uen com a sistema de sostenimen! del sastre d'aquesl sector de la casa. Es
conserva al costat de la porta uno petito finestro. A continuo ció d'oquest vestibul, trobem un
ampli pati obert curosoment enllosat. A I'esquerra del pati hi ha una cisterna i o lo dreta una llar
semicircular. Als extrems del poli es traben dues
pilostres que són el punl de recolzamenl del voladís del sostre de les dues habitacions que es
traben 01 fons de lo viven do, seporodes per un
envc, a les quals s'accedio des del pati. D'aquestes dues hobitocions, la de lo dreta, com indiquen els seus molins fixes, eslario dedicado o
la producció de farino .
la cercmico de lo cosa post-tolaiotica 1 és
mol! abundant i inclou formes diverses com o
contenidors de lomony mig (olles, ibais) i pe!it
(fonamenlalment vasos), encara que hi manca
grans recipientes d'emmagatzemalge.
Són nombroses les restes olimentaries concentrodes sabretot en el sector Sudest de lo caso
(F;g.10)

Casa post..talaiotlca 2
Esto situada 01 Sud de ¡'anterior, i molourodo-

Aquesto casa es traba clarament situ ado foro
del recinte delimitot per la muralla talaiótica i,
oprofito les restes del seu parament exlern per a
construir lo capc;:alera de lo vivenda . O'aquesta
pare' surten, perpendiculorment, dos murs
poroHels que configuren uno planto rectangular.
l 'entroda de la viven do esta derru"ida. A ¡'inferior es poden observar encaro les restes, mol!
degrodades, d'un en ll osa!, dues bases de columna situodes en línia sobre I'eix longitudina l
de la casa i una estructuro d'emmogatzemotge
indeterminada , proboblement uno ollra cister-

na.
lo ceramico sembla ser un xic posterior a la
de les habitacions citodes onteriormenl.

ECONOMIA I SOCIETAT A
SON FORNES A LA FASE
POST-TALAIOTICA
Alllorg del femps, lo població de Son Fornés
va onor conv ianl de costums i va anor introduint
ospecles nous tonl en les seves re locions internes, com en les seves relocions amb el medi que
I'envoltovo .
Aquestes transformacions es detecten o través de les restes materials recuperades mitjonc;:ant I'excavoció arqueológico. Alguns canvis jo
els hem comentat en parlar del nou plantejo ment del poblot a la fase post-taloió!ica. 0 ' 01tres no són directament observables a partir
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d'uno visito 01 ¡oórnent i lo sevo detecció és fruit

d'una 'reballada tosco d'estud i al laboratori.
Gracies a oquests esludis sobem que la comunitol 1010i6'ico de Son Fornés, que noviem quo lificol d'iguolitorio i amb unes bases económiques

cenlrades, quosi exclusivoment, en lo remederio, evoluciono cap a una socielot més complexo, omb unes bases económ iques més amplíes,
cenlrodes no nornés en la romoderio, sinó
tombé en I' agricultura . Aquest ospecle queda
evidenciol per lo trabolla instrumenls de producció i d'estrucfures de monteniment re locionodes omb aquesto octivitat.

O'ollro banda, el seu procés evo lutiu permet
o lo comunitat de Son Fornés d'accedir o olguns

productes deis circuits comerc!ols de lo Mediterranio Occidental. Es oixí que, o lo fose posttala i6t ico , comencem a detector en el poblot les
primeres importacions, procedents de I'illa d'Eiv¡sso . Els moteriols ¡mportats permeten pensar
en un ¡nici de come r~ de productes basics (oli i
vi ) i certs objectes que, en el context de Son Fornés podriem quolificor de luxe (Fig. 11 ).

LA FASE ROMANA
DE SON FORNES
En el tronscurs del II o.n.e. es produ í o Son
f arnés un fort co nvi cultural produde del contacte del món ind igeno omb I" sfera del comen;
roma.

IGu" d. I.smo,o"o", 1975·19881

se com o unitots d'e mmogolzemalge (vi i oli),
lIeixes, o 1I0cs de producc ió en relació omb 1'0griculturo (malta de gro) i lo romoderia (probables corro ls o corts).
l es octivitots economiques bosiques serien
I'agricultura i lo romoderio, les quols es veurien
polenc ia des per lo introducció de millo res tecniques, com I'ús del ferro, en els utensil is ogrícoles .
:.
Els contactes anteriorment esmentots omb
I'esfero del come r~ roma es constaten per
parició de grons quantitots d'ómfores romanes,
destinades 01transport de vi i oli. Aquestes a mfores provindrien majorilaria ment del Sud d'ltólia, zona omb lo que San fornes mantindre en
aqueslo epoca , uno forta reloc ió comercal.

"0-

Al mo rge del comen; de vi i ol i, trabem altres
ind icis de I'octivitat comercial per la presencio
de ceramiques de luxe romanes (compan iana ,
sigil·lota aretino, etc ... ), que es diferencien claroment de les ceramiques de producció local,
molt més lasques i de menor qualitat, que s'emproven en tasques quotidiones, com I'emmagazemotge a com o estris de cuino .
Del conjunt de materíals d'epoca romano frobots en el jac iment, pode m ovon~ar uno cronologia que abastaria des del s. 1I o.n.e. fins el s. IV
d .n.e . IF;g. 12)

Aquest ca nv! vi ndria constotat per uno ordenació de I'assenlament moll propera o lo urbaníslico indígena romanitzado. A loto I'orea excavado s'observa un reo condicionament del
pablol, aprofilanl-se construccions anleriors
que hovien res istit el pos del lemps. De qua lsevol manera, no es poi saber si ens trobe m dovant d'un poblol orgonitzol o be d'uno propieta!
rural.
A mes de les variacions en I'ordenació urbanístico del poblal es constato tambe un canvi en
lo func ió de les habitocions. Si en epoca loloiolica veiem que codo vivendo reunio lotes les condicions necessories per o residir-hi, en lo fose
romano no s'han deteclot les estructures de
monlen imenl propies d'uno vivendo (lIars, cisternes, etc .. ) i, en convi, olgunes podrien definir -

Flg . /2. Frogmenl cerómlC d 'epoco lo rdo- romOllO

omb represenloció de ros lre humo.
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