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SALA 11 .

Una altra
prehistòria a
les Balears

El ritual
d’enterrament
en dòlmens
va arrelar
profundament a
Menorca

Reculem uns quants segles —però no
ens allunyem de les illes— per parlar de la
Prehistòria a Mallorca i Menorca, dues illes
deshabitades i verges fins que, de resultes dels
canvis socials i econòmics, i de la consegüent
pressió demogràfica a finals de l’Edat del coure,
algunes poblacions pirinenques i de l’actual
sud-est de França van decidir traslladar-s’hi.
Instal·lats en coves, en abrics i en petites aldees
formades per grups de cabanes, els nous pobladors van dur la ceràmica i el coneixement
dels metalls i el bronze a les illes, així com el
ritual d’enterrament en dòlmens, que va arrelar
profundament a Menorca. L’arribada dels nous
habitants també va trastocar l’ecosistema: les
Balears van convertir-se en l’hàbitat de noves
espècies tant animals com vegetals.
A Mallorca són remarcables els treballs que
Colominas va realitzar al poblat talaiòtic de
Capocorb Vell, a Llucmajor; al poblat i al
santuari dels Antigors, a Ses Salines; a la necròpoli de la Carrotja, també a Ses Salines, i
en diverses coves. La resta del fons balear del
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El MAC el conformen adquisicions i compres
de materials fetes en l’època del mateix Coromines, i donacions de col·leccions particulars.

Maqueta del poblat
de Capocorb
Vell, al voltant
del I mil·leni aC
▲

Cap al 1600 aC, Mallorca i Menorca viuen un
moment d’expansió demogràfica. L’agricultura i la ramaderia es van intensificar, i tant
la tecnologia ceràmica com la metàl·lica van
millorar notablement. És en aquesta època
quan es comencen a construir les navetes,
uns edificis en forma d’U fets amb grans blocs
de pedra i que, agrupats en petites aldees,
representen la primera arquitectura ciclòpia
balear. El ritual funerari dels enterraments
col·lectius, practicat sobretot en coves naturals o excavades artificialment, com ara la Son
Jaumell, a Capdepera, també es va practicar
en grans navetes funeràries: la naveta des Tudons, a Ciutadella, o la de Rafal Rubí, a Maó.
Pertanyen a la cultura de les navetes (1400 –
900 aC), l’espasa de pom massís de Son Oms,
el dipòsit de bronzes de Lloseta i el punyal de
Campos, tres peces de bronze procedents de
Mallorca.
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ESPASA DE POM MASSÍS
DE SON OMS
Son Oms és un poblat de navetes.
Destruït en bona part durant la
construcció de l’aeroport de Son
Sant Joan, el poblat va estendre’s
fins al període talaiòtic. L’espasa
que va trobar-s’hi és un element
característic del període, en què els
objectes de bronze van esdevenir
signes de prestigi i en què van
començar a aparèixer diferents tipus
d’armes. La nostra peça, una espasa
similar a les que es poden trobar
a la resta de l’Europa prehistòrica
d’aquest moment, té la particularitat
que, per la seva forma i estructura,
sembla haver estat pensada i
utilitzada més com a símbol
d’autoritat i de prestigi que no pas
com a veritable arma de combat.

PUNYAL DE BRONZE DE CAMPOS
Finalment, per cloure el període de
la cultura de les navetes, destaquem
el punyal de bronze trobat a
Campos. És un exemplar únic, sense
parangó a les Balears. Va trobar-se
durant l’excavació d’una estructura
de naveta avui desapareguda. El
punyal, o espasa curta, presenta una
fulla en forma de llorer, amb bocal,
mànec massís i pom discoïdal.
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DIPÒSIT DE BRONZES
DE LLOSETA
El dipòsit de bronzes de Lloseta,
per la seva banda, és un conjunt
variat d’objectes ornamentals i de
prestigi amagats intencionadament.
Van descobrir-lo uns pagesos
de manera fortuïta l’any 1898.
Desconeixem el lloc i el context
exactes de la troballa, però tot indica
que provenia d’un poblat naviforme
destruït. Totes les peces que en
conservem avui dia són metàl·liques:
una espasa de pom massís, un
pectoral, un matxet, un mirall, un
possible cinturó i una vareta amb
topalls bicònics. Sabem que van
aparèixer altres estris, però van
llençar-se perquè no va considerarse’ls importants. Les peces tenen
una diferència cronològica de
fins a 300 – 400 anys. Suposem
que són ofrenes de personatges
poderosos, o bé el producte
d’una activitat de reciclatge de
quincallaires que devien recollir
objectes en desús, valuós pel
metall amb què estaven fets.
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En el món
funerari,
sorgeixen els
enterraments
en hipogeus
complexos
excavats a
la roca
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Entre els anys 1000 i 850 aC, la complexitat social de les comunitats balears
s’accentua. És una època en què apreciem
signes inequívocs de desigualtat entre la
població. El lideratge i la ideologia imperants es plasmen en la construcció dels
talaiots, grans construccions monumentals al voltant de les quals s’agrupaven
els habitatges. El període de la cultura
talaiòtica (850 – 550 aC) és un dels més
espectaculars de la prehistòria balear. Símbols de prestigi, els talaiots també servien
de marcadors del paisatge, perquè gràcies
a aquestes construccions, la comunitat
identificava terres i pastures pròpies. En
són bons exemples les construccions de
Ses Païsses, a Artà, i el de Cornia Nou, a
Maó. Fruit de la nova ideologia, també
sorgeixen grans santuaris ciclopis amb
planta absidada i façana còncava, on es
feien ofrenes, sacrificis i àpats rituals. Els
santuaris menorquins presenten un element central monumental: una taula formada per una gran llosa vertical coronada
per una altra d’horitzontal, com observem
al famós santuari de Torralba d’en Salord,
a Alaior. En el món funerari, sorgeixen els
enterraments en hipogeus complexos
excavats a la roca, com el de Cales Coves,
a Menorca. El contacte amb els fenicis
intensificarà el comerç marítim introduint
la metal·lúrgia del ferro a les illes cap als
segles X – IX aC

Però l’augment de les diferències socials
provocat pel desenvolupament del comerç
acaba propiciant conflictes al si de la població. Els talaiots s’abandonaran cap al 550 aC
L’arribada dels comerciants grecs, i sobretot
púnics, procedents d’Eivissa, tindrà una
influència decisiva en la conformació de la
societat balear. Aquesta es caracteritzarà per
l’emergència d’unes elits que monopolitzaran
l’accés als productes comercials i assentaran
les bases de l’organització econòmica i social.
D’aquesta manera, n’asseguraran el control.
Observem aquesta jerarquització de la societat en les necròpolis i poblats de l’època. És el
període posttalaiòtic (550-123 aC).
Els primers foners balears de què tenim
notícia pertanyen a aquesta etapa. Devien
sorgir com a conseqüència de la pressió
demogràfica i la manca de recursos. Els
foners van lluitar com a mercenaris en els
diferents conflictes bèl·lics del Mediterrani.
Alguns dels productes forans apareguts a l’illa
els hem d’entendre com a pagaments de
lleves o com a botí dut pels que van retornar
de les guerres, que no només ho van fer
amb objectes preuats sinó amb noves idees
i costums.
Com a mostra d’aquestes noves influències,
el MAC compta amb la figureta d’un guerrer
grec i unes banyes de brau, així com un altaret i una urna de ceràmica feta a mà.
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GUERRER GREC
Com a mostra d’aquestes noves
influències, el MAC compta amb la
figureta d’un guerrer grec trobat l’any
1867 al conjunt talaiòtic de Son Gelabert
de Dalt (Lloret de Vistalegre, Mallorca).
Datada del segle V aC, l’estatueta és
una de les més destacables del període
posttalaiòtic. Creiem que és originària
de la Magna Grècia. I és que els
mercenaris balears, quan van participar
a les guerres del Mediterrani, van portar
a les illes divinitats d’altres cultures, déus
o herois vinculats a la guerra, com ara
Mars balearicus,
balearicus representat en diverses
estatuetes com un guerrer nu en
actitud de combat. El nostre exemplar,
tot i no ser exactament del tipus Mars
balearicus hi té moltes similituds.
balearicus,

BANYES DE BRAU
Les banyes de brau trobades l’any 1928
al poblat de Son Mas, a Mallorca, també
són posttalaiòtiques. Són unes banyes
de bronze que probablement van formar
part d’un cap de brau també de bronze,
com en el famós conjunt de Costitx. Les
banyes són una prova clara del culte al
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brau professat per la població illenca. De
tradició mediterrània, la divinitat taurina
simbolitzava la força física i la virilitat.
Era protectora de la fecunditat i se la
relacionava amb ritus màgics i astrals.
Tot indica que el talaiot on es va trobar
la parella de banyes era un santuari.

URNA AMB RESTES D’OSSOS CREMATS
DE LA NECRÒPOLIS DE SA CARROTJA
La necròpoli de Sa Carrotja representà
tota una novetat en relació als costums
funeraris de les poblacions indígenes:
en comptes de fer servir les tradicionals
coves, navetes o hipogeus on se seguia
el ritual d’inhumació col•lectiva, per
primer cop s’usa un espai a cel obert,
amb sepultures majoritàriament
individuals, que combina inhumacions
i incineracions. El període d’activitat
d’aquest cementiri se situa entre
el segle III aC i el IV dC, essent el
moment de màxima freqüentació
entorn del canvi d’era. Per tant,
estaríem davant d’una necròpoli en què

apareixen noves pràctiques funeràries
preses de la tradició mediterrània
que poc a poc s’aniran imposant
a les illes, i que es generalitzaran
amb l’arribada dels romans. Una
prova més de la receptivitat i la
connexió del món posttalaiòtic amb
les dinàmiques mediterrànies.
La nostra peça pertanyia a una
tomba individual que seguia el ritual
de la cremació. Consisteixen en
forats oberts al terra, que contenen
urnes de pedra o ceràmica, amb
les restes de la incineració.

ALTARET DEL POBLAT
DELS ANTIGORS
Objecte posttalaiòtic molt utilitzat als
santuaris: als tamborets o altarets s’hi
dipositaven ofrenes, s’hi feien sacrificis
i, fins i tot, s’hi molia i s’hi capolava. A
les excavacions del santuari indígena
dels Antigors, van aparèixer-hi fins
a tretze altarets, damunt dels quals
s’hi haurien dipositat vasos rituals.
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SABIES QUE…
Q. Cecilio Metelo conegut com
‘Balearicus’ va conquerir les Illes
Balears i, segons Tito Livio, va haver
de folrar amb pell las seves naus
per evitar l’impacte de les pedres
llançades pels foners balears?

L’entrada de les Balears a l’òrbita de Roma
es produeix gairebé cent anys després del
desembarcament romà a Empúries. Segons
els autors clàssics, Roma va decidir conquerir les illes perquè era un niu de pirates
que entorpien la circulació i el comerç al
Mediterrani occidental. L’any 123 aC, Q.
Cecili Metel, conegut com a Balearicus, va
aconseguir dominar l’arxipèlag en una ràpida
expedició militar, i va unificar-lo sota una
única autoritat. Posteriorment, es van fundar,
a Mallorca, les ciutats de Pol·lèntia (Alcúdia)
i Palma, i a Menorca, Iamona (Ciutadella) i
Sanicera (Sanitja). Aquestes ciutats serien la
base de la nova administració balear i uns
importants focus de romanització. Objectes
com la Minerva de bronze trobada al talaiot
des Llombards, a Cas Traginer (Santanyí,
Mallorca), fan evident que les divinitats i els
cultes romans no van trigar a estendre’s entre
la població balear. D’aquesta peça en concret,
en destaquem la finesa dels traços, sobretot
del casc, del cap i del vestit cobert amb un
himation. Va descobrir-se el 1858 i representa
la deessa romana de la saviesa i la guerra,
Minerva, l’Atena dels grecs.
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FIGURETA DE LA DEESSA MINERVA
Cultura romana (s. I aC)
Bronze
Pleta de Cas Traginer (Santanyí, Mallorca)

Trobada el 1858 en el talaiot des
Llombards (Pleta de Cas Traginer), es
tracta d’una figureta que representa
la deessa romana Minerva, deessa de
la saviesa i de la guerra (l’Atena grega)
i també part integrant de la tríada
capitolina, formada per Júpiter, Juno i la
mateixa Minerva. Probablement imita un

model grec. Destaca la finesa dels traços,
sobretot el casc, el cap i el vestit cobert
amb un himation. La seva presència
en un context típicament indígena ens
mostra l’important grau d’aculturació
per part de les poblacions balears, ja
molt familiaritzades en aquests moments
amb les divinitats i els cultes romans.
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