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presentació

Les IV Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears,  al 

igual que les tres primeres, han estat organitzades principal-

ment per la Secció d’Arqueologia del nostre Col·legi Oficial 

de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de 

les Illes Balears. Aquestes jornades es varen celebrar a Eivissa 

els dies 1, 2 i 3 d’octubre de 2010. En representació de dita 

Secció el comitè organitzador va estar format per Glenda Gra-

ziani, Juan José Marí, Bartomeu Salvà i el sotasignat. D’entre 

ells crec que és de justícia destacar la magnifica labor realitza-

da per l’arqueòloga Glenda Graziani. 

Però també cal esmentar que per aquestes quartes jorna-

des es va comptar amb l’inestimable ajuda del Museu Arqueo-

lògic d’Eivissa i Formentera i del Consell d’Eivissa. D’aques-

tes  dues  institucions  es  va  poder  gaudir,  dintre  del  comitè 

d’organització, de les labors realitzades per Jordi H. Fernán-

dez,  Director de l’esmentat museu, i  de Josep Maria López 

Garí, Director Insular de Patrimoni del Consell pitiús. 

A tots ells els vull donar les gràcies i mostrar tot el meu 

reconeixement donat que crec sincerament que el resultat final 

de la feina feta va significar un vertader èxit per a tota la co-

munitat arqueològica balear.  Amb la publicació que tenen a 

les seves mans podem tornar a dir  que estam d’enhorabona 

per  l’excel·lent  trajectòria  que estan experimentant  aquestes 

Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. Cal recordar que 

a les primeres de 2006, fetes a Manacor i impulsades pràctica-

ment en solitari per l’arqueòloga municipal Magdalena Salas, 

es varen presentar 12 xerrades i es van publicar els correspo-

nents 12 articles. Aquella bona embranzida inicial va anar do-

nant bons fruïts i així, cinc anys més tard, a les IV Jornades, es 

varen arribar a presentar 36 xerrades i se n’han pogut publicar 

34 signades per fins a 69 autors diferents.  És a dir, que del 

2006 al 2010 s’ha triplicat la presentació de treballs exposats i 

publicats, tots ells relacionats amb temàtiques íntimament lle-

gades a les nostres illes. És una evidència que mirant cap en-

rere hem d’estar molt contents d’haver pogut viure les quatre 

jornades de Manacor, Felanitx, Maó i Eivissa, així com d’ha-

ver pogut fer realitat les seves quatre publicacions. Tot plegat 

crec que es pot qualificar de quasi miraculós, doncs pens sin-

cerament que cinc anys enrere poca gent hagués apostat gaire 

a què s’hagués arribat fins aquí on hem arribat.

Vull remarcar que en aquest quart volum han presentat 

novetats, estudis i investigacions diversos professors de mitja 

dotzena d’universitats, tècnics insulars o municipals, directors 

de museu, etc., però majoritàriament arqueòlegs professionals 

lliberals.  A tots ells, i sobretot a aquests darrers, els vull mos-

trar  la  meva admiració,  donat  que varen voler  compartir  la 

seva feina sense cobrar ni un euro, deixant algun dia de tre-

ball, i, en molts casos, pagant les despeses del desplaçament i 

l’allotjament de la seva pròpia butxaca. 

Crec sincerament que tot plegat és una bona mostra de 

l’amor a la nostra professió de tots els que hem participat a les 

Jornades i a la present publicació. Fa goig veure que dintre del 

nostre gremi hi ha gent que sent vertadera vocació i que actua 

en conseqüència, conscient del fet que si no es dóna a conèi-

xer la feina feta, no s’està complint amb el deure de tornar a la 

societat allò que ens ha donat. 

En la mateixa línia crec que s’ha de valorar molt positi-

vament el haver aconseguit per primera vegada poder reunir 

professionals de l’arqueologia que treballen a Mallorca, Me-

norca, Eivissa i Formentera. Certament, des de l’inici de les 

Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, una de les coses 

que es volia  potenciar era el poder compartir coneixements de



cadascuna de les illes, doncs aquesta era i segueix sent una de 

les mancances i de les assignatures pendents de la nostra co-

munitat científica. 

En línies generals crec que el nivell de la majoria dels 

articles lliurats justifica de sobres la seva publicació. Evident-

ment molts d’ells han quedat una mica curts donades les limi-

tacions d’espai que es pateixen en aquests tipus de miscel·là-

nies. Tot i això, se’ns dubte, serviran per a què tothom pugui 

introduir-se en les més que interessants recerques presentades. 

No puc ni dec acabar sense demanar disculpes pel retard 

en la publicació d’aquestes IV Jornades. Sent justos però, de-

vem assenyalar que foren diversos càrrecs del Consell d’Ei-

vissa els que no varen acomplir els seus compromisos respecte 

aquesta publicació. Per tant, no som jo qui explicarà les cau-

ses de tot plegat, però sí que puc dir que des de la Secció no 

hem aturat de fer feina per a què aquest volum hagi arribat al 

bon port que a continuació podran contemplar.

Mateu Riera Rullan

President de la Secció d’Arqueologia del 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears.
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INTERPRETACIÓ DE LES PRACTIQUES FUNERARIES I ANÀLISI ANTROPOLÒGIC DELS ENTERRAMENTS 
DEL SECTOR OEST DEL CONJUNT PALEOCRISTIÀ DE SON PERETÓ (MANACOR)

Llorenç Alapont

Assumpció Malgosa

Gemma Prats-Muñoz 

Roger Real, Magdalena Sastre

En el present article presentem els resultats dels estudis 

antropològics i la interpretació dels gestos i pràctiques funerà-

ries del Sector Oest del jaciment arqueològic de Son Peretó 

(Mallorca). El  Sector  Oest  del  Conjunt  Paleocristià  de  Son 

Peretó presenta la particularitat se ser una zona on s'intercala-

ren estàncies d'àmbit domèstic i/o productiu, junt amb altres 

de caràcter funerari.  L'anàlisi del esquelets i del seu context 

dins del Sector Oest1 ha fet possible conèixer les característi-

ques físiques, condicions de vida i pràctiques funeràries d'a-

quells que van viure i morir en aquest assentament. L’aplica-

ció d’una metodologia que reconeix la importància de la posi-

ció de les restes esquelètiques i la tafonomia del cadàver junt a 

l’anàlisi de les articulacions dislocades durant la descomposi-

ció ens ha servit per demostrar la naturalesa i evolució dels so-

terraments i la recreació de la posició original del cos relacio-

nada amb l'arquitectura de la tomba i les circumstàncies de so-

terrament i descomposició. La reconstrucció dels enterraments 

en si mateix i de les condicions que afectaren el cos en ha per-

mès identificar la seua relació amb l’espai que els envolta.

Es tracta d’un conjunt d’habitacions dintre de les quals 

es trobaren un total de onze sepultures objecte del nostre estu-

di. Dit conjunt es troba dividit en set àmbits, dels quals només 

tres d’ells tenien enterraments en el seu interior (àmbit II, àm-

bit IV i àmbit VI). Cal dir que els enterraments i el conjunt 

d’habitacions no corresponen a la mateixa època. Les investi-

gacions sobre aquest sector han datat els enterraments en el 

segle VI dC, mentre que el conjunt d’habitacions son poste-

riors, cap el segle VII dC (Riera et al. 2006; 2007 inèdit).

Es  tracta  dels  enterraments  SP2008-1,  SP2008-2, 

SP2008-3,SP 2008-9 (àmbit II) SP2006-2, SP2006-3, SP2006-

1 Per a més informació sobre l’evolució històrica i funcional del Sector Oest de Son Peretó 

es pot consultar la síntesi que es troba en aquest mateix volum. 

4,  SP2006-5,SP2006-5,  SP2006-6,  SP2006-7  (àmbit  IV)  i 

SP2007-1 (àmbit VI). Tots ells corresponien a sepultures indi-

viduals primàries, llevat de la sepultura SP2006-5 que era do-

ble (SP2006-5 i SP2006-6) i la SP2008-2 a on no es va trobar 

cap resta òssia. 

Figura1. Distribució dels enterrament del Sector Oest, dins dels àmbits II, IV i 

VI.

En quant a la tipologia de les tombes, totes presentaven 

una fosa en forma de banyera de planta trapezial amb cantons 

arrodonits i una reculada per a l’encaix de la coberta de lloses. 

L’orientació dels esquelets es regia a la norma canònica de l’è-

poca, amb el cap a l’oest i el peus cap a l’oest. L’únic que no 

seguia aquesta disposició era individu 2006-7, que estava ori-

entat amb el cap al nord i els peus al sud. 
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Figura 2. Diferents inhumacions i les seves tombes corresponents dins dels àmbits II, IV i VI.
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Això podria respondre al fet de que fos l’últim enterra-

ment i es col·loqués en una orientació diferent degut a la man-

ca d’espai (Riera et al. 2006; 2007 inèdit). Tots els individus 

presentaven  un patró  d’enterrament  similar;  en  primer  lloc, 

cap d’ells mostren signes de colmatació; en segon lloc la posi-

ció dels individus és decúbit supí i la posició dels braços es di-

ferencial en algun cas.

PALEODEMOGRAFIA.

Referent a la paleodemografia de la comunitat de Son 

Peretó, s’ha de tenir en compte que es tracta d’un conjunt fu-

nerari que no ha estat excavat completament fent difícil esta-

blir un patró demogràfic acurat del grup. 

En primer lloc l’estudi antropològic de les restes de Son 

Peretó, ha posat de manifest un patró de mortalitat del grup in-

fantil I elevada, ja que en aquest sector el 50% dels inhumats 

són de menys de 18 mesos (SP2006-1, SP2006-6, SP2006-7 i 

SP2007-1). En societats antigues, tant en el moment del part 

com fins el primer any de vida, la mortalitat deguda a factors 

congènits o a factors relacionats amb el part —mortalitat en-

dògena—  són  les  principals  causes  de  mort  (Maldonado 

2006). Un segon pic de mortalitat en aquest grup d’edat és dó-

na en el moment del deslletament, fet que es relaciona amb el 

canvi d’alimentació i per tant una relativa indefensió immuni-

tària ja que els nadons no tenen desenvolupat completament el 

sistema immunitari,  i  depenen dels anticossos proporcionats 

per la llet materna (Goodman, Amelagos 1989, 227). Aquest 

fet provoca que des del moment del deslletament, els nadons 

siguin més sensibles a malalties infeccioses i  parasitàries,  a 

més si s’afegeix l’augment d’activitat que experimenten a par-

tir del primer any —major relació amb l’ambient i amb altres 

individus de la comunitat— s’augmenta els risc d’infeccions 

(Clarke 1980).

Fins el moment, no s’ha trobat cap individus infantil II 

(major de 6 anys fins als 12), ni d’individus juvenils (dels 12 

anys fins als 17); probablement atribuïble a que no s’ha exca-

vat  tota  l’extensió  del  jaciment,  per  tant,  no  s’exclou  que 

aquests puguin estar localitzats en altres zones. De totes ma-

neres, la mortalitat hauria de ser inferior que el grup anterior, 

ja que es produeix una disminució del risc de mortalitat asso-

ciada a les malalties infeccioses.

L’altre  50%  dels  inhumats  corresponen  a  individus 

adults, principalment adults joves: SP2008-1 individu d’entre  

20-30anys, SP20083 individu d’entre  30-45 anys, SP2006-3 

individu d’entre 23-25 anys, SP2006-4 individu d’entre 30-40 

anys, SP2006-5 individu d’entre 35-45 anys i SP2006-2 indi-

vidu d’entre 40-50 anys . Pel que fa a la distribució per sexes, 

cal  destacar  una  major  proporció  de  dones  (SP  2008-

1,SP2006-3, SP2006-4 i SP 2006-5) que d’homes (SP2008-3 i 

SP 2006-2). Aquest fet podria ser degut a que la mostra, ja que 

aquesta no és prou àmplia fins el moment, si bé és veritat, que 

la major mortalitat femenina concorda amb altres poblacions 

de la mateixa època, com el jaciment de la piscina municipal 

de  Vilassar  de  Mar  al  Maresme,  Barcelona  (Safont  et  al. 

2001). De fet, el grup d’adults joves —dels 20 als 40 anys— 

és una classe d’edat àmplia, per tant podria estar reflectint una 

mortalitat diferencial de les dones, coincidint amb el seu perí-

ode de màxima fertilitat (Galera; Garralda 1994). A les pobla-

cions antigues les dones morien sovint com a conseqüència de 

parts dificultosos (Milner 1982, 402) d’infeccions produïdes 

després del part o pels parts successius els quals minvaven la 

resistència  immunològica  a  altres  factors  externs  (Grauer 

1991, 69-73).

DENTICIÓ, DIETA, SALUT I PALEOPATOLOGIES

L’estudi  de  la  dentició  dels  individus  del  Sector  Oest 

mostra, en general, l'absència d'higiene dental. Caries, abscés 

periapical agut, reabsorció alveolar, perdudes de dents in vivo 

i càlculs dentals massius han resultat les patologies orals mes 

comuns. Encara que problemes metabòlics poden provocar in-

flamació  alveolar  i  una  deficiència  proteica  augmenta  sens 

dubte el risc de patir periodontitis, una pobra higiene oral, o 

una consumició excessiva de carbohidrats afavoreix sens dub-

te la presència de placa dental i tosca que són els majors cau-

sants d'irritació i inflamació alveolar (Ortner; Putschar 1985, 

442; Roberts; Manchester 1995, 56). Igualment, l'aparició de 

la tosca es deriva de la formació de depòsits de placa dental. 

Una pobra higiene dental i una consumició elevada de carbo-

hidrats són els principals factors que afavoreixen l'increment i 

acumulació  de placa bacteriana (Hillson 1996, 259). També 
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registrarem en l’individu jove 2008-1 línies transversals o de-

pressions en bandes en l'esmalt, evidència física de hipoplasia. 

Aquest defecte es una prova haver patit problemes de creixe-

ment i desenrotllament biològic durant la infància. Malaltia, 

deficiències en la dieta de nutrients bàsics per al desenrotlla-

ment durant la infància, com per exemple la llet, falta de vita-

mina D i hipoparatiroidisme (Luckacs 1989, 267) podrien ser 

causes de hipoplasia. 

Figura 3. Línies d’Hipoplasia en el primer premolar mandibular dret de l’indi-
vidu 2008-1.

L’anàlisi paleoptològic dels esquelets indica que el pro-

cessos artròsics resulten les patologies més registrades. Solen 

aparèixer a edats avançades però també estan influenciats per 

factors genètics o ambientals. Sense dubte, sobrecàrrega arti-

cular i/o determinades activitats físiques son responsables di-

rectes del seu desenvolupament. L’esquelet 2006-2 presentava 

varies de aquestes artropaties registrades com la calcificació 

dels  lligaments  grocs  en les  vèrtebres  toràciques,  exostosis 

tant a la fosa odontoidea com a la apòfisi odontoide, artrosi 

evident a tota la fosa olecraneana i artrosi coxofemoral dreta i 

en menor grau l’esquerra. Esta última afecció implicava difi-

cultats al caminar de manera que en moltes ocasions requerei-

xen un mitjà de suport com per exemple un bastó.  Diversos 

factors poden influir en el desenrotllament de l'osteoartrosis. 

Per exemple, els símptomes poden ser menys severs en llocs 

amb climes càlids. També s'ha apreciat una major incidència 

en els individus de grans mides i  pes corporal  (Moskowitz, 

1989, 630), i en aquells amb una bona musculatura. 

Figura 4. Lesions artròsiques en l’individu 2006-2

Finalment,  l'edat  representa,  sens  dubte,  un  factor  de 

gran importància. No obstant això, en el nostre estudi l'osteo-

artritis afecta individus relativament joves, fet que pot indicar 

que la causa principal d'osteoartritis en la població estudiada 

seria una gran activitat física relacionada segurament amb una 

activitat física prolongada.

Les depressions de Schmorl van ser observades en indi-

vidus masculins i femenins. Suposem que els casos estudiats 

estarien relacionats amb la compressió vertebral derivada d'al-

çar i transportar en l'esquena pesos excessius (Mann; Murphy 

1990). També hem de tindre en compte que caigudes acciden-

tals i altres episodis traumàtics poden provocar esta hèrnia dis-

cal intervertebral. També hem detectat lesions entesopàtiques 

en varis individus. Els entesofits són la formació d'osteofits en 

les insercions musculars,  tendons i  lligaments,  especialment 

en el taló d'Aquil·les i la ròtula. Els entesofits són el resultat 

d'una excessiva i freqüent activitat muscular. Estes lesions són 
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de tipus ocupacional-postural i es relacionen amb la realitza-

ció continuada d'una activitat en la posició de genolls en el cas 

de les ròtules o de gatzoneta en el cas del calcari (Galtés 2006, 

794–800.).

Fig.5 Osteòfits per la calcificació del tendó dels lligaments rotulians.

PRÀCTIQUES FUNERÀRIES

L'estudi antropològic resulta essencial per a la recons-

trucció i interpretació del procés d'inhumació, les pràctiques i 

ritual funerari dels individus soterrats en la necròpolis de Són 

Peretó. L’antropologia de camp permet reconstruir la posició 

original del cos, el amortallament del difunt, les circumstànci-

es  de  descomposició  i  certes  característiques  essencials  de 

l’arquitectura de la tomba (Duday, H. et al. 1990, 29). La posi-

ció general de l'esquelet en la tomba i la forma adoptada pels 

ossos  són  factors  fonamentals  per  a  reconstruir  l'amortalla-

ment i soterrament de l'individu. La major part dels esquelets 

mostraven signes d'haver estat amortallats. Com es pot obser-

var en els individus 2006-2, 2006-3 i 2006-4, la compressió 

del cos en el espai estret que conforma la fosa s’observa clara-

ment en les extremitats superiors, provocat una evident com-

pressió de la cintura escapular i la “verticalització” de les cla-

vícules,  paral·leles  a  l’eix  raquidi.  Les  escàpules  apareixen 

obliqües. Al mateix temps els húmers mostren una rotació me-

dial. La forma de contenidor funerari condicionava necessari-

ament la disposició del cadàver i tenia una influència directa 

en els processos tafonòmics i  post-diposicionals. La postura 

estreta de l’individu per un efecte “paret” ha provocat una so-

breelevació  de l’articulació  húmer-escapular  del  braços i  es 

pot observar com els muscles es troben a la alçada de l’articu-

lació cervical. Aquesta posició és conseqüència de una com-

pressió transversal al nivell dels muscles, que indica que l’in-

dividu estava en una postura estreta o envoltat en un sudari. El 

efecte paret, s’observa també en l’absència d’una obertura de 

les símfisis púbiques i el manteniment dels coxals en la seua 

posició original.

Figura 6. Efectes de la descomposició en medi buit en l’esquelet 2008-3 (es-

querra). L’arquitectura de la tomba condiciona la posició anatòmica en l’es-
quelet 2006-2 (mig). Signes d’amortallament en l’esquelet 2006-3 (dreta).

Els individus van ser soterrats en un ambient buit, com 

es  dedueix de la  desarticulació  de la  mandíbula respecte  al 

bloc crani-facial, l’obertura dels coxals i la rotació laterals del 

fèmurs i el despreniment de les ròtules entre altres signes ob-

servats en els nostres esquelets. Un altre del fenòmens obser-

vats en la descomposició del cos en ambient buit es la disloca-
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ció total dels elements de la regió cefàlica per efecte de la de-

saparició d’un element orgànic que mantenia el cap elevat, es 

a dir, un coixí o reposacaps de fusta. Així el subjecte 2008-3 

presentava la disjunció total del bloc crani-facial respecte a la 

mandíbula que apareix separada cap baix i el raquis cervical 

que restava en connexió estricta. 

Figura 7. Disjunció total del bloc crani-facial i mandíbula per l’efecte “coi-

xí” en l’esquelet 2008-3.

La col·locació normalitzada del finat en el sepulcre sug-

gereix un significativa atenció en el moment de soterrar el di-

funt, l'individu era col·locat en l'interior de la tomba en una 

posició intencionada i predeterminada, amb atenció que el ca-

dàver quedés en una postura decorosa. La deposició normalit-

zada dels individus en la tomba confirma aquesta circumstàn-

cia. Els esquelets es trobaven decúbit supí, amb les extremitats 

superiors  esteses  o  semi-flexionades  amb les  mans  sobre  o 

baix la  pelvis i  les extremitats  inferiors esteses i  paral·leles 

amb els peus junts. També s'han documentat tombes col·lecti-

ves com la  SP2006-5. En aquest  cas,  observem la  reducció 

parcial, solament de les extremitats inferiors del individu fe-

mení per inhumar el nen de 6 mesos. Es interessant senyalar 

que aquesta alteració no era precisa per motius de necessitat 

d’espai, ni pareix obligada per les dimensions i arquitectura de 

la tomba, sinó que es va realitzar intencionadament per cap 

motiu pràctic. Aquest caràcter col·lectiu i familiar és habitual 

en els  soterraments  tardo-antics  (Alapont  2005). D'aquesta  

manera, la tomba perd el seu valor individual i exclusiu cap a 

un individu determinat, no obstant això, la reutilització de la 

tomba i d'un mateix espai funerari per part d'un grup familiar 

perpetua la memòria dels morts i la seua confirmació com a 

persona. 

Figura 8. Tomba col·lectiva SP2006-5 amb la reducció parcial del individu fe-

mení per inhumar el nen.

No obstant, no es tracta simplement d'apartar els ossos i 

reduir l'esquelet, es tracta d'una pràctica escrupolosa. Aquesta 

costum de manipular  les restes esquelètiques emergeix d'un 

lent canvi d'actitud respecte als morts. Una vegada el mort és 

dipositat en la tomba, el difunt trenca els seus llaços amb el 

món dels vius, no obstant això, els vius queden lligats, obli-

gats a respectar d’integritat d'espai com  locus religiosus.  La 

creença de la permanència de l'ànima en l'interior de la tomba 

disposada a defendre la integritat del seu últim domicili,  en 

cas contrari esta pot tornar al món dels vius per a turmentar-

los, és la millor garantia de que no es pertorba la  tomba. No 

obstant  això,  es  tolera  l'obertura  d'aquella  sepultura  en què 

156



s’introdueix el cos d'un parent (Fevrier 1987). Per tant, aquest 
costum  de  realitzar  soterraments  col·lectius  ens  indica  una 
evolució en el sentit d'una progressiva disminució del temor 
dels morts, a aquest respecte, la presència de l'ànima en l'inte-
rior de la tomba deixa de ser eterna i acaba amb la fase de la 
descomposició del cadàver (Galliou 1989). En tot cas, pareix 
evident  que  aquestes  pràctiques  testimoniarien  una  actitud 
nova enfront de la tomba que pareix cada vegada menys per-
cebuda com un lloc inviolable, funest i temible per a conver-
tir-se en un lloc de trànsit on l'ànima roman durant un temps 
fins deixar el món dels vius definitivament per a perviure per 
sempre en el món dels morts.

L'estudi antropològic mostra que els individus soterrats 
tombes pròximes (SP2008-1 i SP2008-3) mostren els matei-
xos trets  morfològics d'origen genètic.  Aquest fet  suggereix 
una evident relació de parentiu entre els membres soterrats en 
la necròpolis i molt probablement una organització o agrupa-
ció familiar de les tombes. 
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