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UN ASSENTAMENT A L’AIRE LLIURE
DEL III MIL·LENNI A.C. A SON DANÚS VELL
(SANTANYÍ)
Jaume Coll1 i Damià Ramis

Introducció
Des dels anys 90 es tenia coneixement de l’existència a Son Danús
Vell d’una àrea amb una concentració de restes arqueològiques
atribuïbles a les fases inicials de la prehistòria de Mallorca. A
començaments de l’any 2002 es va realitzar una visita a aquest indret
i es va poder observar que s’havien realitzat moviments de terres
amb maquinària a les immediacions del jaciment.
Aquest fet es va ser posat en coneixement del Consell de Mallorca
i, paral·lelament, es va sol·licitar autorització per dur a terme una
prospecció arqueològica d’urgència a l’àrea esmentada. L’objectiu
era caracteritzar el jaciment a partir de les evidències materials que
es poguessin documentar en superfície. Finalment, la intervenció
es va dur a terme durant el mes d’agost de 2002. A continuació es
presenten els resultats d’aquesta intervenció arqueològica.
Localització
El jaciment arqueològic objecte d’estudi al present treball es troba
a la propietat de Son Danús Vell. Se situa dins una zona d’ullastres
que apareix a la cartografia amb la denominació de sa cova Bruna,
molt a prop del límit entre Son Danús Vell i es Xaragall (Figura 1).
La localització d’aquest assentament correspon a les coordenades
geogràfiques (Latlong ETRS89) 39° 21’ 52’’ N, 3° 5’ 52’’ E; mentre
que les seves coordenades UTM (31N ETRS89) són x=508438 m /
y=4357230 m. La seva elevació sobre el nivell de la mar és d’uns 70 m.
Quant a altres jaciments arqueològics situats a les immediacions,
l’àrea prospectada es troba molt pròxima a dues estacions possiblement
anteriors al període talaiòtic. Es tracta de la pedrera de sílex de na

1 Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias González Martí. C/ Poeta Querol 2,
46002 València; jaume.coll@mecd.es
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Timonera i de l’hipogeu de la cova Bruna.2

Figura 1. Localització general de les restes arqueològiques identificades
a l’àrea de sa Cova Bruna de Son Danús Vell.

Ceràmica
Les restes ceràmiques recuperades es poden agrupar en una sèrie
de tipologies. El primer grup són els fragments de grans contenidors
de perfil bombat (Figura 2). Tots ells presenten aplics sota la vora en
forma de cordons o agafadors horitzontals. En algun cas l’agafador
horitzontal presenta un perforació vertical (Figura 2.4).
El segon grup està representat pels vasos bitroncocònics o carenats
de mida mitjana (Figures 2.6, 2.7, 3.15, 3.18, 3.19).
Un altre grup de recipients de mida mitjana és el dels vasos
troncocònics, que presenten aplics horitzontals sota la vora (Figures
4.20, 5.28, 5.31)
A continuació es poden definir els vasos esferoïdals o globulars,
que presenta diverses variants a la zona de la vora. En alguns casos la
vora no està diferenciada (Figura 4.17, 5.30), en altres és engruixida
(Figures 2.5, Figures 3.13) o lleugerament exvasada (Figura 5.29). I
en aquest darrer cas trobam un exemple d’aplic horitzontal sota la
vora (Figura 4.21).
El darrer grup tipològic ben representat és el de les conques
(Figura 3.8 a 3.12, 4.14., 4.16, 5.26, 5.27, 5.35). Trobam exemples de
vasos amb parets gairebé verticals, mentre altres tenen un perfil molt
obert.
Les pastes són compactes, d’aspecte friable i molt poroses, amb
presència d’un 5% de desengreixant calcari de fractura angulosa.
Predominen els cossos ceràmics de cor negre amb la superfície ocre,
evidenciant una escassa maduració de les pastes i tonalitats grises i
ocres de superficie que palesen coccions de baix control de flama.
Les peces evidencien un tractament espatulat. Un sol fragment de
conca (nº 12), de cocció reductora, presenta una pasta molt depurada,
compacta i dura, sense desengreixant, amb la superficie brunyida.

Resultats
L’àrea de dispersió de les restes materials en superfície era
reduïda. Es va realitzar una prospecció intensiva de tota aquesta
zona amb la recollida selectiva d’aquells materials, especialment
ceràmica, però també algunes mostres lítiques i faunístiques, que es
varen considerar representatius de la cronologia i la funcionalitat del
jaciment. A més, durant el treball de camp es varen poder observar
també restes erosionades d’un mur de factura prehistòrica.

2 MASCARÓ, Josep; AGUILÓ, Cosme. «Noticias para la carta arqueológica de la comarca de
Santanyí». Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 33, (1969), p. 89-120.
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Figura 2. Mostra de formes ceràmiques pertanyents a grans contenidors amb perfil
de tendència bombada, amb cordons o agafadors horitzontals sota la vora.

Figura 3. Mostra de formes ceràmiques de mida petita i mitjana.
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Figura 4. Mostra de formes ceràmiques i fragment de placa de sílex tabular
amb retoc pla bifacial (22).

Figura 5. Diferents formes ceràmiques pertanyents a recipients
de mida petita i mitjana.
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Indústria lítica
El jaciment de la tanca de sa cova Bruna de Son Danús Vell
presenta una notable abundància de restes d’indústria lítica de talla.
Tal com s’ha esmentat prèviament, ja es coneixia l’existència de la
pedrera de sílex de na Timonera,3 situada a les immediacions.
Es va recollir un fragment de sílex tabular amb retoc pla bifacial
(Figura 4.22). Aquestes plaques apareixen a contextos de finals del
III mil·lenni cal BC o inici del següent, sovint associades a contextos
campaniformes.4 S’ha proposat que la seva funció estaria relacionada
amb la sega de cereals.5
Restes arquitectòniques
Quant a les restes arquitectòniques, es conservava un fragment
de mur corb que podria haver format d’una tanca circular o ovalada.
Es va calcular un diàmetre major aproximat proper als 40 m. Això
suposaria que la superfície interior del tancat seria lleugerament
superior als 1000 m2. El mur es trobava molt erosionat, gairebé no
sobresortia del sòl, però es va poder apreciar que havia estat construït
amb la tècnica ciclòpia de doble parament de blocs de mida gran
amb l’espai interior reblit d’argila i pedres de mida petita (Figura 6).

Figura 6. Planimetria del mur de doble parament identificat a Son Danús Vell.

Datació radiocarbònica
Entre els materials recuperats, hi figurava una peça dentària
(un molar) de boví. Es va efectuar una datació radiocarbònica
sobre aquest os recollit en superfície (Beta-162622: 3730±50 BP),
l’antiguitat del qual s’ha de situar a un moment del darrer terç del III
mil·lenni a.C. (2290-1980 cal BC)6 (Figura 7).

3 MASCARÓ; AGUILÓ, [3], p.110
4 WALDREN, William H.; SANDERS, Edward; COLL, Jaume. «The Lithic industry of the Balearic
islands...Its Olezian tradition of Tabular Flint Blades». A Waldren, William H.; CHAPMAN,
Robert; LEWTHWAITE, James; KENNARD, Rex (ed.). The Deya Conference of Prehistory.
Early Settlement in the Western Mediterranean Islands and their Peripheral Areas. British
Archaeological Reports, International Series 229, 1984. p. 859-868.
5 MORELL, Carlos; QUEROL, Alicia (1987). «Flint implements of the Son Oleza Bell Beaker
settlement in the Balearic Island of Mallorca». A WALDREN, William H.; KENNARD, Rex-Charles
(ed.). Bell Beakers of the Western Mediterranean. Definition, Interpretation, Theory and New
Site Data. The Oxford International Conference 1986. Oxford: British Archaeological Reports,
International Series 331, 1987. p. 283-306.

6 ALCOVER, Josep Antoni. «The first Mallorcans: prehistoric colonization in the western
Mediterranean». Journal of World Prehistory, 21, (2008), p. 19-84.
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Figura 7. Gràfica de la datació radiocarbònica realitzada sobre un molar de
boví de Son Danús Vell.

Discussió
És evident que la datació radiocarbònica realitzada únicament
dóna informació d’un moment en què l’assentament va estar en ús. La
mostra datada es va trobar en superfície i no té cap relació contextual
ni amb els materials descrits ni amb les restes arquitectòniques. No
obstant, aquesta cronologia s’adiu amb la dels contextos semblants,
i datats amb precisió, procedents d’excavacions sistemàtiques a
Mallorca. Així, en els casos de Ca na Cotxera7 (Muro), el coval Simó8
(Escorca) i s’Arenalet de Son Colom9 (Artà), aquestes tipologies
ceràmiques es daten a finals del III mil·lenni a.C. Encara que també
s’ha de fer notar que perduren dins el primer terç del mil·lenni

següent, com mostra el sepulcre megalític de S’Aigua Dolça10 (Artà).
És important ressaltar que a la prospecció efectuada a Son Danús Vell
no es varen identificar materials d’èpoques posteriors, la qual cosa
dóna coherència cultural al conjunt d’evidències aquí presentades.
Possiblement la principal diferència entre els tres jaciments més
arcaics abans esmentats i el conjunt de Son Danús Vell és l’absència
de ceràmica incisa de tradició campaniforme a aquest darrer. Això pot
ser degut simplement a un problema de mostreig, ja que la presència
de ceràmiques incises no sòl ser mai abundant proporcionalment.
Però també és possible plantejar que a Son Danús Vell no se’n trobi.
En aquest sentit, altres jaciments del III mil·lenni mallorquí, excavats
sistemàticament, com la la Cova de Moleta11 (Sóller), el Coval den Pep
Rave12 (Sóller) i la Cova des Moro13 (Manacor) no han proporcionat
ceràmica campaniforme. A més, aquest tipus de ceràmica és
desconeguda a tota Menorca, malgrat l’existència d’un poblament
contemporani al mallorquí.14
Des d’un punt de vista general, el coneixement actual dels sistemes
d’hàbitat i dels patrons d’assentament dels primers pobladors
mallorquins és encara molt limitat. En especial, la documentació
sobre els assentaments a l’aire lliure del Bronze inicial mallorquí (i
balear, en general) és molt escassa. A més, a la majoria dels casos es
tracta d’estructures d’habitació aïllades o agrupacions superficials de
materials sense restes arquitectòniques preservades o identificades.
En aquest sentit, la documentació d’un poblat relativament extens
a Son Danús Vell és una dada qualitativament important per a la
millora del coneixement sobre les etapes inicials de la prehistòria
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Figura 7. Gràfica de la datació radiocarbònica realitzada sobre un molar de
boví de Son Danús Vell.
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mallorquina.
A Mallorca, les dues majors concentracions de jaciments coneguts
d’aquest període es troben a Valldemossa-Deià i Sóller-Fornalutx,
que varen ser les àrees on varen desenvolupar la major part de
la seva feina de recerca William H. Waldren i Bartomeu Enseñat,
respectivament. Al pla del Rei, a Valldemossa, es troba Son Olesa, el
principal poblat mallorquí a cel obert d’aquest període, habitat des
de mitjans del III mil·lenni a.C., però amb una llarga perduració fins
a un moment indeterminat del mil·enni següent.15
Bartomeu Enseñat,16 va plantejar que, fa uns quatre mil·lennis,
els habitants de la vall de Sóller haurien viscut a coves naturals i a
cabanes a l’aire lliure. Entre les coves investigades per aquest autor
es poden esmentar la Cova de Son Torrella i el Coval Simó; mentre
el puig d’en Canals i can Lluïssa exemplificarien els assentaments
a l’aire lliure. Les cabanes estarien situades a cotes inferiors als
200 m. En canvi, moltes de les coves amb restes d’aquest període
es troben a la part alta de la Serra, a llocs difícilment habitables
a l’hivern. De manera intuïtiva, aquestes coves foren interpretades
com assentaments estivals relacionats amb un sistema de pasturatge
mòbil entre les valls i la muntanya. La continuació de la investigació
a alguns d’aquests jaciments i el posterior estudi d’altres de nous al
conjunt de l’illa han anat mantenint, a grans trets, aquest esquema.
Per al cas de Son Danús Vell, entre els escassos paral·lels existents
a la bibliografia s’ha de destacar el cas d’es Velar,17 sense estructures
visibles, però amb un conjunt de materials recuperats en superfície
molt semblant al de Son Danús Vell. L’escassa distància entre els dos
jaciments, aproximadament de 2 km, permet plantejar l’existència
de dos assentaments a l’aire lliure coetanis molt propers, ja a la fase
inicial de la prehistòria de Mallorca. A més, els autors de l’estudi
d’es Velar esmenten l’existència d’altres dos jaciments contemporanis
a la zona. Aquesta concentració d’hàbitats del III mil·lenni a.C.
15 WALDREN, William H. «A Balearic Beaker Model. Ferrandell-Oleza, Valldemossa, Mallorca».
A Waldren, William H.; Kennard, Rex-Charles (ed.). Bell Beakers of the Western Mediterranean.
Definition, Interpretation, Theory and New Site Data. The Oxford International Conference
1986. Oxford: British Archaeological Reports, International Series 331, 1987. p. 207-255.
16 ENSEÑAT, Bartolomé. «Aportación al conocimiento de los primitivos pobladores de Mallorca».
A X Congreso Nacional de Arqueología (Mahón, 1967). Zaragoza: Secretaría General de los
Congresos Arqueológicos Nacionales, 1969. p. 67-74.
ENSEÑAT, Bartolomé. «Historia primitiva de Mallorca». A MASCARÓ, Josep (dir.): Historia de
Mallorca. Palma, 1971. p. 289-352.
17 CARRERAS, Joan; COVAS, Joan. «La ceràmica incisa a Santanyí. Avenç per a l’estudi dels seus
jaciments: L’hàbitat d’es Velar (d’Aprop)». Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana, 40, (1984),
p. 3-38.
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estaria relacionada amb la proximitat del Camp den Torrella.18 En
aquest sentit, Son Danús Vell podria ser un altre exemple d’aquesta
hipotètica corona d’assentaments al voltant de la principal zona de
conreu de la comarca.
Agraïments
El Consell de Mallorca va autoritzar la realització de la prospecció
arqueològica d’urgència a l’àrea afectada. La datació radiocarbònica
presentada es va realitzar en el marc del projecte de l’Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats del Mediterrani (IMEDEA) anomenat
“Análisis de la Evolución y Extinción de Myotragus balearicus Bate
1909 (Artiodactyla, Caprinae). II”, dirigit pel Dr. Josep Antoni Alcover.
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Inventari de materials
SDa.1- 6 fragments de vas hemisfèric amb umbe a la base.
Superfície allisada. 111 x 90 mm (Fig. 5.35).
SDa.2- Fragment de gran contenidor amb agafador junt a la vora.
Llavi rodó destacat. 45 x 40 mm (Fig. 5.31).
SDa.3- Fragment atípic gran de vas amb línia incisa interna. 45 x
43 mm.
SDa.4- Fragment de vora de vas esferoïdal. 30 x 27 mm. (Fig. 5.30).
SDa.5- Fragment de vora de gran conca. 25 x 40 mm. (Fig. 5.27).
SDa.6- Fragment de gran vas amb part d’un cordó en relleu. 70 x
60 mm. (Fig. 5.28).
SDa.7- Fragment de vora de conca de llavi recte. 20 x 15 mm. (Fig.
5.34).
SDa.8- Fragment de vora de vas bicònic o globular, de llavi
exvasat. 17 x 15 mm. (Fig. 5.32).
SDa.9- Fragment de vora de vas globular, de llavi exvasat. 15 x 12
mm.
SDa.10- Fragment de vora de vas globular, de llavi exvasat. 22 x
26 mm. (Fig. 5.29).
SDa.11- Fragment de vora de conca, de llavi recte. 20 x 27 mm.
(Fig. 5.26).
SDa.12- Fragment de vora de conca, de llavi recte. 13 x 13 mm.
(Fig. 5.33).
SDa.13- Fragment de carena de vas bitroncocònic. 23 x 18 mm.
SDa.14- Fragment de vora afinada de gran vas amb part d’un
cordó en relleu. 47 x 60 mm. (Fig. 2.3).
SDa.15- Fragment de vora de gran vas amb cordó o agafador junt
a la vora. 45 x 60 mm. (Fig. 2.2).
SDa.16- Fragment de vora de gran vas amb cordó o agafador junt
a la vora. 47 x 42 mm. (Fig. 2.1).
SDa.17- Fragment d’agafador perforat verticalment d’un gran
contenidor. 25 x 40 mm (Fig. 2.4).
SDa.18- Fragment de vora triangular de gran vas. 18 x 20 mm.
(Fig. 3.5).
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Inventari de materials
SDa.1- 6 fragments de vas hemisfèric amb umbe a la base.
Superfície allisada. 111 x 90 mm (Fig. 5.35).
SDa.2- Fragment de gran contenidor amb agafador junt a la vora.
Llavi rodó destacat. 45 x 40 mm (Fig. 5.31).
SDa.3- Fragment atípic gran de vas amb línia incisa interna. 45 x
43 mm.
SDa.4- Fragment de vora de vas esferoïdal. 30 x 27 mm. (Fig. 5.30).
SDa.5- Fragment de vora de gran conca. 25 x 40 mm. (Fig. 5.27).
SDa.6- Fragment de gran vas amb part d’un cordó en relleu. 70 x
60 mm. (Fig. 5.28).
SDa.7- Fragment de vora de conca de llavi recte. 20 x 15 mm. (Fig.
5.34).
SDa.8- Fragment de vora de vas bicònic o globular, de llavi
exvasat. 17 x 15 mm. (Fig. 5.32).
SDa.9- Fragment de vora de vas globular, de llavi exvasat. 15 x 12
mm.
SDa.10- Fragment de vora de vas globular, de llavi exvasat. 22 x
26 mm. (Fig. 5.29).
SDa.11- Fragment de vora de conca, de llavi recte. 20 x 27 mm.
(Fig. 5.26).
SDa.12- Fragment de vora de conca, de llavi recte. 13 x 13 mm.
(Fig. 5.33).
SDa.13- Fragment de carena de vas bitroncocònic. 23 x 18 mm.
SDa.14- Fragment de vora afinada de gran vas amb part d’un
cordó en relleu. 47 x 60 mm. (Fig. 2.3).
SDa.15- Fragment de vora de gran vas amb cordó o agafador junt
a la vora. 45 x 60 mm. (Fig. 2.2).
SDa.16- Fragment de vora de gran vas amb cordó o agafador junt
a la vora. 47 x 42 mm. (Fig. 2.1).
SDa.17- Fragment d’agafador perforat verticalment d’un gran
contenidor. 25 x 40 mm (Fig. 2.4).
SDa.18- Fragment de vora triangular de gran vas. 18 x 20 mm.
(Fig. 3.5).
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SDa.19- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 20 x 15
mm. (Fig. 5.6).
SDa.20- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 25 x 42
mm. (Fig. 5.7).
SDa.21- Fragment de vora de vas globular, de llavi destacat. 23 x
22 mm. (Fig. 5.8).
SDa.22- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla. 30 x 21 mm.
(Fig. 5.12).
SDa.23- Fragment de vora de conca, de llavi recte afinat. 52 x 48
mm. (Fig. 5.10).
SDa.24- Fragment de vora de conca, de llavi recte arrodonit. 40 x
32 mm. (Fig. 5.11).
SDa.25- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla, amb restes
del naixement d’un monyó. 25 x 21 mm. (Fig. 5.12).
SDa.26- Fragment de vora triangular de gran vas. 47 x 42 mm.
(Fig. 4.13)
SDa.27- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla. 20 x 30 mm.
(Fig. 4.14).
SDa.28- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 26 x 30
mm. (Fig. 4.15).
SDa.29- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla. 21 x 19 mm.
(Fig. 4.16).
SDa.30- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi recte pla. 22 x
14 mm. (Fig. 4.17).
SDa.31- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 20 x 18
mm. (Fig. 4.19).
SDa.32- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat pla. 27
x 25 mm. (Fig. 4.18).
SDa.33- Fragment de vora de gran vas amb agafador junt a la vora.
35 x 20 mm. (Fig. 4.20).
SDa.34- Fragment de vora de gran vas amb cordó o agafador junt
a la vora. 35 x 32 mm. (Fig. 4.21).
SDa.35- Fragment de fulla de sílex tabular de color gris fosc. 37 x
32. (Fig. 4.22).
SDa.36- Fragment de base plana de gran vas. 32 x 41 mm. (Fig.
4.23)
SDa.37- Fragment de base plana de gran vas. 40 x 17 mm. (Fig.
4.24).
SDa.38- Fragment de base plana de gran vas. 32 x 41 mm. (Fig.
4.25).
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LES DUES ESGLÉSIES GÒTIQUES
DE LA VILA DE SANTANYÍ1
Carme Mayol Adrover i Guillem Alexandre Reus Planells2

1. Introducció històrica de la vila de Santanyí
Tot just després de la conquesta catalana de Mallorca de 1229, es
dugué a terme el repartiment de les terres mallorquines entre el rei
Jaume I i també entre els que havien participat a la conquesta. Pel
que fa a les terres de Santanyí, aquestes tocaren a Nunó Sanç, comte
del Rosselló i oncle de Jaume I.
Mallorca restà sota el regnat de Jaume I des de 1229 fins a l’any
1276, en què el monarca morí a la ciutat valenciana d’Alzira. Alguns
anys abans de morir, concretament el 21 d’agost de 1272, el rei en
Jaume signà el seu darrer testament en el qual repartia les terres del
seu reialme entre els seus dos fills barons; els infants Pere i Jaume. A
l’infant Pere, el major, li deixà el regne d’Aragó, el regne de València
i els comtats catalans. En canvi, al seu fill petit Jaume, li deixà els
territoris que formarien la nova Corona de Mallorca, constituïda per
una banda pel Regne de Mallorca, això és les illes Balears i, per
l’altra, pels territoris continentals, és a dir, els comtats nord-pirenencs
(Rosselló i Cerdanya), la senyoria de Montpeller i els vescomtats de
l’Omeladès i del Carladès.3
El regne privatiu de Mallorca tengué una durada més aviat curta
(1276-1343), tan sols seixanta-set anys, però tot i això, fou l’època
més important en els camps de la política, de l’economia i també de
l’art que hem viscut fins a dia d’avui.
És sobretot l’època a partir de la conquesta de Mallorca i durant
els anys de la corona mallorquina, que ens servirà de referència
històrica per a dur a terme el present estudi dels dos temples gòtics
de Santanyí, tot i que en menor mesura s’arribarà a l’actualitat, ja
1 A Andreu Pons i Fullana, en agraïment per la seva inestimable i desinteressada ajuda durant
tot el temps que ha durat la realització d’aquest treball.
2 Llicenciats en Història de l’Art per la Universitat de les Illes Balears.
3 REUS I PLANELLS, Guillem Alexandre.“Les inscripcions àrabs del Palau dels Reis de Mallorca
a Perpinyà”. A: La Ciutat de Mallorca i els segles del gòtic. “xxviii Jornades d’Estudis Històrics
Locals”. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 2010. p. 283.
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