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darreres troballes efectuades al jaci-

d'excavacions duita a terme el mes

els materials romanen inacabades a

ements estructurals trobats, així com

seva cronologia i funcionalitat'
2 aProximadament, delimitada Pels

'1i2 
enel seu vessant nord' (Fig'1)

Ë iit""n,. espais descoberts, i que seran tractats amb més detall en aquest

endestaquenunsantuari(S2)iuncarrerqueconnectavadiferentsàmbitsdel
är,*"ni, es va acabar d'excavar un recinte de l'època clàssica de I'assen-

iHäil, á".""bert a finats dets anys setanta i que llavors només havia estat

rtenpart,aixÍcomunpetitespaisituatal'estdeltalaiotlons'hitrobaren
talaiòtiques.
s anomenats *santuaris) són uns edificis prou coneguts dins I'arqueologia

quina,ldatatstradicionalmental,èpocaposttalaiòticaiclàssica(ss.V-lVane
ne)iambfuncionsassociadesaritualsdeculte.Enaquestsentits'haninter-
lesbenconegudestroballesdefiguretesdebronzeenformadeguerrero

¡, trobades a santuaris com Son Favar -Capdepera-, Son Oms -Palma-' Son

-costitx-, entre altres. Es tracta d'edificis exempts que solen tenir una plan-

tipusquadrangularambelsanglesposteriorsarrodonitsoenformaabsidal'
alment amb la façana orientadá cap el SE. Un dels elements distintius és la

rcia de grans blocs de pedra, també anomenats ortostats, en els paraments

rs i de bases de columna que es poden trobar, en nombre variable, dins l'únic

intern de I'edifici.
, Son Forners, tampoc no és nova la troballa d'un Santuari, ja que l'any 2008 es

:avar el santuari 1 (s1). La presència de més d'un santuari en un poblat ha estat

ryalada també pel jacimeni de s'lllot (Sant Llorenç des Cardassar), tot i que la

a d'excavacions no en permet determinar la seva funcionalitat. L estudi de les

¡ del Santuari 12 va aportar informació rellevant per al coneixement d'aquests

is i proporcionà noves dades sobre la funció que aquests poden acomplir' En el

t Vegi's, per exemple, Guenero 1991 .

2 Lull et alli 2010; Amengu al et atii 2012.



cas de I'S1, es va associar a activitats comunitàries, sense que es pogués identifit;ar
amb claredat un ús relacionat amb el culte.

Aquesta assignació d'una funcionalitat allunyada de l'àmbit cerimonial ha servit
de punt de partida a l'hora d'encarar I'estudi del nou santuari de Son Forners. l_a

seva anàlisi ens permet, per una part, conèixer millor les caracterÍstiques i l'evolut;ió
d'aquests edificis i, per una altra, intentar resoldre qüestions de cronologia i funcio-
nalitat ja plantejades arran de l'estudi de l'S1 .

El Santuari 2 (S2)

Es tracta d'un edifici de planta rectangular, de21 m2, que va ser constrult en
algun moment del període entre els segles V i lll abans de la nostra era i utilitzat i

remodelat fins el seu abandó durant el s. I a.n.e. (Fig. 2)

Els murs són de doble parament amb reble, combinant trams de pedres col.lo-
cades de través i d'altres a trencajunt. Tenen una gruixa de 85 cm de mitjana i l'alça-
da conservada per la part interior no sobrepassa 1,20 m. Alguns trams del paramcnt
intern estan formats per ortostats. Com en el cas de Sl, té l'entrada orientada al

sud-est.
Al centre de l'edifici es trobà un forat a la roca natural (subconjunt 382) parcial-

ment modificat i repicat, a l'interior del qual hi havia un tassó troncocònic amb una

ansa, tipològicament adscrit a l'època posttalaiòtica. Aquest vas anava acompanyat
d'alguns fragments de fauna, concretament d'un fragment de mandíbula d'ovicaprí,
així com de dues vèrtebres i d'altres petits fragments d'ossos de la mateixa espècie.

Al cantó est de l'edifici, i a una cota inferior de la base del mur, hi havia una altra
cubeta excavada a la roca mare (381), de planta rectangular, que contenia un braç
dret i una mà esquerra humanes. Aquestes restes estaven dipositades en posició
secundària en un moment en què com a mínim se'n conservaven els tendons, ja c¡ue

els ossos estaven en connexió anatòmica. La cubeta estava tapada per grans pedres
i amagada sota una llar de foc posterior (282).

No es van documentar més restes arqueològiques que ens permetin inferir una

funcionalitat de l'edifici en aquest estadi inicial de la seva construcció. En aqr-rell

moment les cubetes podrien respondre a algun tipus de ritual fundacional del recinte,
representat per la deposició de restes humanes i el consum de carn d'ovicaprí així

com d'algun tipus de beuratge que desconeixem.

El primer ús del recinte

La primera fase d'ocupació de I'S2 s'associa a d'altres elements estructurals
(Fig.3). A l'entrada de l'edifici s'hi construí un accés amb dos esglaons (283), el

primer, format per dues pedres posades verticalment, i el segon, per un empedrat de

pedres petites i mitjanes. Desconeixem si hi havia o no alguna mena de porta.
Un dels elements més rellevants és la gran llosa vertical central (286), que per

les seves dimensions i morfologia difícilment hauria servit per aguantar un sostre.
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En canvi, a l'S1, el rebaix d'un tambor de columna col'locat en el centre del recinte

sembla assenyalar que hi anava un pal al damunt i que el recinte era cobed. Aquesta

llosa estava encastada sobre una pedra horitzontal repicada. Just al seu costat s'hi

construí una petita plataforma formada per un bloc rectangular, col'locat sobre una

base de pedres a mode de sòcol, tot travat amb falques petites. Entre les falques hi

¡*viafragments d'un bol de fabricació punicoebussitana (Lamb. 27) que situa crono-

lògicament la seva erecció en algun moment entre el s. lll-ll ane'

Altrament, directament sobre la cubeta de les restes humanes, s'hi va construir

unallar de foc en forma de quart de cercle, adossada al costat est de l'edifici, amb

una corona de pedres que la delimitava (282). Al seu costat hi havia un braser (285)

de forma circular, que degué servir per guardar les cendres i brases del fogar.

Alcantó sud, aparegué un forat excavat alaroca, d'uns 90 cm de diàmetre i70

cm de profunditat (281). Estava reompleft de terra i pedres amb molt poca presència

de materials, sols alguns fragments de ceràmica a mà. Aquesta estructura s'interpre-

tà com un dipòsit d'aigua o cisterna.
Finalment, adossat al mur est del santuari, s'excavà una estructura de pedres

planes, com si es tractés d'un petit empedrat, que segurament serví per guardar-hi

eines i recipients ceràmics i que s'ha definit com un escudeller (284).

Pel que fa als materials trobats associats a aquest primer moment d'ús de I'edi-

fici, tot i I'estat preliminar del seu estudi, sabem que en el camp de la ceràmica de

producció local predominaven els grans recipients, trobant aproximadament una

vintena d'olles (cap d'elles sencera) mentre que les petites tasses i els vasos estan

poc representats (5 en total). Són importants també alguns recipients d'importació,
com ara dos bols de producció campaniana de la classe A i de producció mitjana
(forma Lamb. 3.1), tres bols de producció punicoebussitana (forma Lamb. 27) i tres
fragments d'àmfora ebussitana PE-14 /T-8.1.1 .1. i un de PE-1 5 / I-8.1.2.1.

Són abundants les restes de fauna. Predominen les ovelles i cabres (sacrificades
majoritàriament abans del primer any de vida) i, en segon terme, porcs, bous i cavalls.
Lanàlisi preliminar d'aquestes restes,3 a parlir de les traces d'esquaderament i des-
carnament, ha determinat un ús exclusivament relacionat amb I'aprofitament de la
carn d'aquests animals.

Cal destacar en l'apartat d'altres materials, una dena de pasta de vidre, una
espàtula feta amb una costella probablement de bou i alguns fragments de metall,
com ara un clau de ferro o una anella de plom.

Durant aquesta fase l'edifici comptà amb elements estructurals certament dife-
rents a altres recintes domèstics contemporanis del poblat. L'estructura central és
excepcional, fins i tot en el context insular. Tan sols en el santuari de la Punta des
Patró -Santa Margalida- es trobà una llosa amb una plataforma al davant molt simi-
lars.a La seva excepcionalitat sembla anar lligada a una funcionalitat també especial.
De fet, la llosa vertical central del santuari de la Punta des Patró, juntament amb
la planta del recinte, les pilastres adossades i la proximitat geogràfica a Menorca,

-
3 Realìtzat per Lourdes Andúgar.
a Hernández-Gasch i Sanmartí 19g9
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ha portat a relacionar-la amb les taules menorquines i, en tot cas, amb un elei rtent
simbòlic d'un edifici amb clares connexions amb la necròpolis de s'llla 0". R,,, ,ãs,
que s'hi troba just al davant.

Per aquest primer ús de l'52 encara no podem determinar el tipus d,aciivitat
especial que s'hi realiTzaria, més enllà del consum càrnic d'espècies 

"om 
ou,,tta-i

cal¿ra, potser en el marc d'esdeveniments especials.

El segon ús del recinte

L'edifici patÍ una remodelació durant el s. ll a.n.e., la qual deixà com a tesriimo_
nis dues banquetes adossades al parament intern dels murs est i oest (1 B1 i lBr,
respectivament), una banqueta més petita adossada al mur nord (1 83) i una l¡rixa i

un escudeller (1 85 i 186). Aquestes noves estructures internes se superposen ¿r les
anteriors. De fet, del primer moment d'ús, sols la llosa vertical central i la cisterr n del
cantó sud segueixen tenint protagonisme durant aquesta nova fase.

Les banquetes 181 i 182 tenen una llargària de pràcticament 2,S m, una a¡rpla-
da mitja de 45 cm i una alçada d'uns 20 cm. Estan formades per una sola fi¡rra de
pedres. La banqueta 183 està formada per una única pedra plana de tendènci¿r rec-
tangular, d'aproximadament 1,10 m per 60 cm col.locada damunt un llit de falt¡ues.
L'alçada màxima de la banqueta és de 1S cm.

La lleixa i l'escudeller se situen a les cantonades nord i sud, respectivamer¡t. Es
tracta d'estructures amb planta en forma d"'L" formades per pedres de mida ¡rgtita i

mitjana que, en el cas de l'185, sobresurl dels murs fent cantonera. L,186 per l;r seva
par1, està format per un filada de pedres relligades amb falques i fang. La seva irrnció
es pot relacionar amb la sustentació de vaixella ceràmica o eines diverses, a rnode
de prestatge.

Dels materials arqueològics recuperats (Fig. 3.1), cal destacar el gran nomlrre de
vasos petits de producció local (34 en total), dels quals una vintena es consc.r varen
pràcticament sencers. Són bàsicament tasses amb anses, vasos i petites ollo:; que
es localitzaren sobretot a la vora dels murs de l'edifici. Sembla, doncs, que erriarien
sobre algun tipus d'estructura, ja sigui sobre lleixes o algun altre prestatge de rrrateri-
al perible que no hem pogut documentar.

Pel que na ala ceràmica d'importació, sols s'han recuperat dos fragmcrrts de
gerra ialguns fragments informes de producció punicoebussitana, a més rle dos
fragments d'àmfora: una PE-17 /T-8.1.3.2. i una grecoitàlica.

Fora de l'àmbit de les produccions ceràmiques, es va trobar un corn m¿.rrí sen-
cer, un punxó d'os i una petita placa de plom (Fig. 3.2). Les restes de fauna srjn més
fragmentades i no tan nombroses com en la fase anterior. A més, algunes restes
tenen marques de termoalteració com a conseqüència d'haver estat bullides. l:ls ani-
mals representats són porc, bou, ovella, cabra, cavall i conill. També hi ha conr;i:ància
de la presència de ca, ja que alguns dels ossos presenten marques de mosr;r;gada
de carnívor. L'estat de fragmentació, aixÍ com les marques que aquests ossos pre-

senten, són indicadors de restes de consum.
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La concentració d'un gran nombre de vasos de mida petita s'ha relacionat tra-

dicionalment amb la celebració de rituals, com a testimonis d'ofrenes' libacions o

,f"O"r comunitaris. L'aparició d'un corn marÍ per primera vegada en el jaciment

ãã Son Forners suggereix que es tracta d'un instrument per cridar a la reuntó dins

ãqr"rt edifici. No estam en condicions d'establir, però, si aquestes reunions obe-

äo". " 
una motivació econòmica, política o religiosa. El fet que s'hagin conservat

molts recipients sencers, com succeeix a d'altres santuaris, sembla assenyalar o bé

un final abrupte dels edificis o bé un ús especial d'aquests objectes que no serlen

usats quotioianament i llençats en els femers del poblat un cop es rompien, sinó

conservats a l'interior dels recintes'

Altreselementsestructuralsdescobertsalacampanyadel'any2011

Carrer, canalització d'aigües pluvials i cisterna

A la zona central on se situen els santuaris 1 i 2 s'hi van trobar dos espais de

circulació o carrers, un més estret, que transcorre en direcció oest i que passa per

davant les façanes principals d'ambdós edificis, i un altre més ample, perpendicular

al primer, que va en direcció sud i que passa pel flanc sud de S1'

Lazonade confluència dels dos carrers, en el punt més baix del seu recorregut,

va ser pavimentat. En aquell punt el carrer quedava tallat per les construccions que

el delimitaven. per tal de solucionar el problema de I'acumulació d'aigües pluvials, es

va construir una canalització que travessa un dels murs. A l'altra banda, les aigües

desguassaven en una gran cisterna circular de 8,3 m de perímetre i 1,65 m de pro-

funditat, que permetia l'ús posterior de I'aigua recollida'

Els materials documentats a l'àrea del carrer són majoritàriament fragments de

ceràmica a mà d'època clàssica i restes de fauna, així com nombroses ceràmiques

d'imporlació, com ara àmfora ebussitana (PE-15 I f-8.1.2.1 .), alguns fragments infor-

mes d'àmfora grecoitàlica i vaixella fina (Campaniana A)'

Pel que fa a la cisterna, que s'amortitzà en un únic moment (entorn del s'lll

a.n.e.), hi va aparèixer nombrós material, sobretot ceràmica a mà de producció local,

entre la que cal destacar un colador o formatgera i, en un segon terme, restes d'àm-

fora (PE-14 /[-8.L 1 .1 . i PE-15 / f-8.1.2.1 .)' També s'hi trobà un projectil de fona' una

dena de pasta de vidre de color blau, petits fragments de ferro i un gran nombre de

fragments d'ossos de fauna, concretament de cavall, porc, ovicàprid i, possiblement,

geneta.

Estructura d'època clàssica (HR5)

Situada a l,est de la casa talaiòtica 3 i limitant pel sud pels àmbits d'època clàs-

sica 2 i 4, es va documentar una nova estança de la mateixa fase, detectada l'any

1979 idenominada HRS. D'aquesta estructura se'n tenia poca informació, atès que

sols se n'havia excavat una petita àrea delimitada per un mur' L'excavació de tot



l'àmbit va permetre documentar un fogar circular (281), una llosa de treball que :ìe li

adossava, i una zona d'acumulació de cendres.
Pel que fa a I'aixovar recuperat, cal destacar la ceràmica d'importació, com ilra

una píxide o "capseta" de campaniana B (forma Lamb. 3) i àmfores de procedènr;ia 
¡

tipologia diversa (PE-1 7 / T-B.1 .3.2., PE-18 / T-8.1 .3.3., Dressel 1A i Lom ba do Cairho

67). Aquesta darrera, a banda de vi, podria haver transportat oli o altres aliments t:it¡
defrutum.s

Entre altres restes significatives s'hi trobaren tres elements de bronze: un ar lell,

una anella de forma triangular i un mànec de colador,o així com diversos fragmcnts
de ferro (Fig.a).

Malgrat que l'estudi encara es troba en estat preliminar, sembla que el recinte

es construí en el s. lll a.n.e. ique encara estaria en funcionament durant la prinrr:ra

meitat del segle I a.n.e.7

Restes talaiòtiques

Just al nord de l'S2 ino massa lluny de l'estructura talaiòtica 7 (HT7), es; va

documentar un nivell d'època talaiòtica que tal vegada formava part del mateix recin-

te. S'hi van trobar restes de bigues de fusta cremades, així com lloses planes tanrbé

amb marques de termoalteració, caigudes sobre el nivell de freqüentació, fet quo va

provocar que els objectes es conservessin pràcticament sencers. De les estructLrres

documentades destaquen una cubeta quadrada excavada a la roca, dins de la tlual

aparegué ceràmica a mà (una olla pitoide) i fragments de fauna. Al seu costat ttna

gran olla esfèrica trencada recolzava sobre un escudeller de pedra. Aquests m;Lie-

rials formen parl del tÍpic reperlori d'època talaiòtica i, tot i I'estat preliminar del r;eu

estudi, podem pensar que es tracta de part d'una estructura de tipus domèstic, de

les quals tenim ja diversos exemples a Son Forners (HT.1 a HT6).

L'excavació d'aquesta darrera campanya ha proporcionat una gran quantital de

dades que aporten informació rellevant per conèixer la vida a Son Forners durant els

segles anteriors a la conquesta romana. Esperem que amb la finalització de l'anirlisi

de les restes poguem acabar de confirmar les diferents propostes presentades aclltí i

seguir investigant, en un futur proper, les noves troballes a Son Forners.

Sl,l( ì( )N l,S .l()llNAI )l rS I )' l,S I ti I )lS L( )('^l.S

5 lt/olina 2004, 638.
6 Segons el paral.lel documentat al jaciment de Puig Castellar (Santa Coloma, Barcelona) i dÍìtat

devers el 100 a.n,e. es tractaria d'un mànec soldat a un colador de vi (lbáñez i lVlartínez 1991)
7 Cronologia proposada a parlir del material amfòric i de la vaixella fina d'imporlació, ,"uitudu .,.t

J Principal.
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)structura talaiòtica 7 (HT7), es va
,gada formava part del mateix recin-
rades, així com lloses planes també
el nivell de freqüentació, fet que va
cament sencers. De les estructures
excavada a la roca, dins de la qual
ments de fauna. Al seu costat una
scudeller de pedra. Aquests mate-
tica i, tot i l'estat preliminar del seu
a estructura de tipus domèstic, de
rs (HT1 a HT6).
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Figura 1: Planta general de l'àrea excavada
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Figura 4:
Mostra de diferents materials

de I'estructura clàssica.
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Mostra del material
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