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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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APROXIMACIÓ A LA GESTIÓ DELS RECURSOS FAUNÍSTICS DEL SECTOR OEST DE SON PERETÓ 
(MANACOR) ENTRE ELS SEGLES VI I VIII DC

Alexandre Valenzuela¹

Damià Ramis²

1. INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest estudi consisteix en realitzar una pri-

mera aproximació a la gestió i explotació dels recursos faunís-

tics per part de la comunitat que va habitar el jaciment de Son 

Peretó  durant  l’Antiguitat  tardana.  Per  a  això  s’ha  realitzat 

l’estudi  de  les  restes  faunístiques  recuperades  en  contextos 

significatius  (sitges  i  nivells  d’ús)  dels diferents  àmbits  del 

Sector Oest. El conjunt està format majoritàriament per deixa-

lles alimentàries de macromamífers, aus i mol·luscs. La pon-

deració  del  nombre  de  restes,  l’anàlisi  de  la  representació 

anatòmica i l’estudi de les traces d’origen antròpic han permés 

establir la composició de la cabana ramadera al jaciment i els 

patrons de gestió dels animals amb fins alimentaris.12

2. MATERIAL I MÈTODE

L’anàlisi s’ha centrat en les restes dels principals tàxons 

vertebrats procedents del reblit de les estructures esmentades. 

De les restes d’aus silvestres, rosegadors i peixos, només s’ha 

realitzat un tractament preliminar. Així, s’han quantificat però 

no s’ha realitzat una identificació més precisa d’aquests tres 

grups. Pel que fa als invertebrats, s’ha realitzat la identificació 

dels tàxons presents, especialment aquells potencialment ex-

plotats com a recurs alimentari, però no s’ha realitzat la seva 

quantificació. L’anàlisi ha consistit inicialment en la determi-

nació de la part anatòmica de les restes,  les quals han estat 

classificades taxonòmicament fins arribar, en els casos en què 

ha estat possible, al nivell d’espècie. En aquest procés de clas-

sificació s’ha fet servir el material de referència de la col·lec-

1 Alexandre  Valenzuela  Institut  Mediterrani  d'Estudis  Avançats  Dept.  Biodiversitat  i 

Conservació c/ Miquel Marquès, 21. 07190. Esporles ( e-mail: avalenzuela@imedea.uib-

csic.es)

2 Damià  Ramis  Societat  d'Història  Natural  de  les  Balears.  C/  Margarida  Xirgú,  16. 

07011. Palma de Mallorca.

ció Museu de la Naturalesa de les Illes Balears (MNIB) de la 

Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB) i de l’Insti-

tut  Mediterrani  d’Estudis  Avançats  (IMEDEA),  a  més  dels 

manuals osteològics d’Schmid (1972) i Barone (1976). En els 

casos en què s’ha pogut discriminar entre cabra i ovella, s’han 

seguit  els  criteris  de  Boessneck  et  al. (1964),  Boessneck 

(1980) i Prummel & Frisch (1986). 

El càlcul de l’edat dels animals domèstics s’ha realitzat se-

gons dos criteris. En primer lloc s’ha estudiat l’estat de fusió de 

les epífisis. Donat que l’edat de fusió és molt relativa i molts fac-

tors hi poden afectar, s’han adoptat intervals amples a partir dels 

valors donats per Schmid (1972), Barone (1976) i Silver (1980). 

Per una altra banda, també s’ha inferit l’edat de sacrifici del ramat 

a partir de l’estat d’erupció i desgast dels molars i premolars de 

les mandíbules. En el cas dels caprins s’ha seguit la proposta de 

grups d’edat realitzada per Ewbank  et al. (1964). Els grups de 

major edat, definits a partir del grau de desgast del tercer molar 

inferior,  han  estat  diferenciats  a  partir  dels  criteris  de  Payne 

(1973). El càlcul de l’edat dels bovins i suids a partir de dades 

dentàries es basa en el treball de Pérez Ripoll (1990).

El sexe dels elements analitzats només s’ha pogut deter-

minar en els casos de les canines de porc, per a la qual cosa 

s’han seguit les indicacions d’Schmid (1972).

En la quantificació dels diferents grups taxonòmics s’han 

seguit dos mètodes. El primer és el recompte del nombre de res-

tes (NR) pertanyents a cada un dels grups. El segon és el càlcul 

del nombre mínim d’individus (NMI) de cada tàxon, per a la qual 

cosa s’han seguit els criteris proposats per Bökönyi (1970). En 

aquest darrer cas, cada un dels conjunts analitzats ha estat consi-

derat per separat. Les mesures osteològiques han estat preses se-

guint els criteris de Von den Driesch (1976). L’únic cas en què 

s’ha pogut inferir l’alçada a la creu ha estat un metacarp complet 

d’ovella, al qual s’ha aplicat el coeficient proposat per Teichert 

(1975).
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Pel que fa als aspectes tafonòmics, s’ha seguit el treball 

de Pérez Ripoll (1992) per a les marques i fractures. La inter-

pretació dels diferents tipus de marques a les restes de fauna 

domèstica s’ha fet a partir de Saña (1999).

3. RESULTATS

S’han analitzat un total de 2692 restes de fauna recupe-

rades en diferents àmbits del sector oest de Son Peretó. D’a-

questes, 926 han pogut ser determinades a nivell anatòmic i 

taxonòmic (Taula 1). La distribució de les restes entre els dife-

rents espais del conjunt és desigual; provenint la majoria d’os-

sos de tres sitges. A l’àmbit I s’han estudiat els nivells d’amor-

tització de la sitja 33 (UES 40, 42, 56, 57, 61, 66 i 68) i els 

procedents del seu paviment d’ús (UE 47) que han lliurat un 

conjunt format per 481 restes, de les quals 269 no han pogut 

ser determinades (99 d’elles fragments de costelles). L’àmbit 

IV només ha lliurat 20 restes que provenen d’un nivell d’ús 

(UE 63). D’aquestes, 6 restes no han pogut ser classificades a 

nivell anatòmic i/o taxonòmic (1 d’elles correspon a un frag-

ment de costella). La totalitat de restes estudiades per a l’àm-

bit V provenen de la sitja 70 que va aparèixer reblida per dife-

rents nivells d’amortització (UES 71, 85, 110, 123 i 130), els 

quals han lliurat un conjunt faunístic format per 1149 restes 

òssies. D’elles, 787 no han pogut ser determinades (250 són 

fragments de costella).

Finalment, a l’àmbit VI s’han recuperat restes al reblit 

de la sitja 160 (UES 156, 161, 166, 170, 172, 179, 187 i 189), 

a una llar de foc (UES 139, 144 i 171) i a un nivell d’ús (UE 

155).  Aquest espai ha lliurat un total de 1042 restes òssies. 

D’aquestes, 699 no han pogut ser determinades (239 d’elles 

corresponen a fragments de costelles). No s’han trobat dife-

rències significatives a nivell de composició específica o ana-

tòmica, tant pel que fa a els diferents espais estudiats com pels 

contextos (sitges i nivells d’ús). A partir de la Taula 2 s’obser-

va que al conjunt estudiat es documenten totes les parts anatò-

miques del ramat caprí i porcí. Això fa pensar que el procés de 

carnisseria d’aquests animals es realitzaria a les immediacions 

dels àmbits en què s’han recuperat les seves restes. En canvi, 

en el cas del boví s’aprecia una absència total dels ossos de la 

part inferior de les extremitats (metàpodes i falanges). Aquesta 

dada podria  estar indicant  que el  procés de carnisseria  dels 

bous s’hauria realitzat a una zona més allunyada dels espais 

domèstics, amb un primer rebuig d’aquelles parts sense interès 

alimentari (Halstead et al. 1978). A més, la freqüència irregu-

lar de les diferents parts anatòmiques del bou indica que les 

porcions rendibles podrien haver  estat repartides entre  dife-

rents unitats domèstiques per al seu cuinat i consum.

Les  termoalteracions  que  puguin  evidenciar  activitats 

culinàries tenen una presència molt limitada. Només afecten 

30 restes de les 2692 inventariades, i tan sols 2 d’elles respo-

nen a socarrats. S’observen restes de calcinació a 13 dels os-

sos, i altres 12 són de color negre. Aquestes dades apunten a 

una exposició intensa a les fonts de calor, possiblement les fo-

gueres.

Figura 1. Radi de caprí amb marques paral·leles 

de talls a l’extrem proximal (Sitja 33, UE61).

Les marques de tall són molt escasses ja que, a nivell 

macroscòpic, tan sols han estat observades a 22 ossos, quasi 

totes a restes de caprí o de porc. No obstant, les marques evi-

dencien, de manera molt puntual, activitats molt diverses del 

procés  de  carnisseria,  fet  que  indica  que  tot  aquest  procés 

s’hauria realitzat a les immediacions del lloc de rebuig de les 

restes. Així, dues banyes de cabra presenten marques de tall a 

la  zona  basal  que  es  poden  relacionar  amb  l’escorxament. 

L’extracció de les vísceres pot haver produït les marques ob-

servades a la cara ventral de 15 costelles. Un radi presenta di-

verses  marques  tranversals  paral·leles  a  l’extrem  proximal 

(fig. 1), indicant el desmembrament dels ossos.
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Àmbit I Àmbit IV Àmbit V Àmbit VI TOTAL NR 
 

 Sitja 33 UE 47 UE 63
Sitja 
70

Sitja 
160

UE 
139

UE 
144

UE 
155

UE 
171

NR %NR NMI

Caprí, total 81 5 4 144 178 7 2 18 15 454 47,2 20

[Cabra, Capra hircus] 4 - - 7 7 - - - - 18 1,9 7

[Ovella, Ovis aries] 1 - - 3 13 - - - - 17 1,8 5

Bou, Bos taurus 13 - - 14 8 1 - 8 7 51 5,3 6

Porc, Sus cf. domesticus 24 1 4 28 39 2 2 10 2 112 11,7 9

Gall, Gallus domesticus 78 - - 10 14 1 1 3 1 108 11,2 13

Conill, Oryctolagus cuniculus 3 - - 33 2 - 2 3 2 45 4,7 8

Llebre, Lepus granatensis 2 - - 3 4 - - - - 9 0,9 4

Tortuga, Testudo hermanni 4 - - - - - - - - 4 0,4 1

Cèrvid - - - 1 - - - 1 - 2 0,2  

Èquid, Equus sp. - - - - 1 - - - - 1 0,1  

Au silvestre - 1 - 114 1 2 - 3 - 121 12,6  

Peix - - 1 13 1 - - - 1 16 1,7  

Rosegador - - - 2 - - - 1 - 3 0,3  

            

Costelles (mamífer mida gran) 6 1 - 29 5 - 1 9 5 56   

Costelles (mamífer mida 
mitjana)

92 - - 221 181 5 2 13 18 532   

Restes no determinades 165 5 11 537 279 11 16 115 39 1178   

TOTAL 468 13 20 1149 713 29 26 184 90 2692 100 61

Taula 1. Quantificació de les restes de vertebrats agrupades per grups taxonòmics i expressada en nombre de restes (NR), el seu percen-
tatge (%NR) i el nombre mínim d’individus (NMI).
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 Àmbit I Àmbit IV Àmbit V Àmbit VI TOTAL

 Caprí Boví Porcí Caprí Boví Porcí Caprí Boví Porcí Caprí Boví Porcí Caprí Boví Porcí

Crani 7 1 2 - - 1 4 2 6 32 1 14 43 4 23

Banya 1 - - - - - - - - 3 - - 4 - -

Mandíbula - 1 4 - - - 7 - 2 23 2 1 30 3 7

Dents 2 - 8 2 - 1 12 1 2 36 7 9 52 8 20

Hioides - - - - - - - - - 2 - - 2 - -

Atlas 4 - - - - - 2 - - - - - 6 - -

Axis - 1 - - - - - - - - - - - 1 -

Vèrtebra cervical 3 - - 1 - - 1 - 1 5 - - 10 - 1

Vèrtebra torácica 11 - - - - - 24 - - 15 - 4 50 - 4

Vèrtebra lumbar 9 1 - - - - 13 3 - 8 1 - 30 5 -

Vèrtebra caudal - - - - - - - - - - - - - - -

Vèrtebra sacra - - - - - - 1 - - - - - 1 - -

Vèrtebra (no det.) 3 2 - - - - 9 - - 1 2 - 13 4 -

Esternel·la - - - - - - 2 - - - - - 2 - -

Escàpola 4 1 - - - 1 30 7 - 14 3 3 48 11 4

Húmer 6 - - - - - 2 - 1 4 1 1 12 1 2

Radi 8 2 - 1 - - 6 - 2 7 1 1 22 3 3

Ulna 5 - 3 - - - - 1 - 6 - 4 11 1 7

Carpià 1 - - - - - - - - - - - 1 - -

Metacarp - - 1 - - - - - - 8 - - 8 - 1

Pelvis 5 - - - - - 8 - 1 7 - 2 20 - 3

Fémur 5 - 3 - - - 5 - - 10 1 3 20 1 6

Tíbia 5 2 2 - - - 8 - - 11 - 3 24 2 5

Ròtula - - - - - - - - - - - - - - -

Fíbula - - 1 - - - - - 5 - - 1 - - 7

Astràgal 1 1 - - - - 3 - - 3 - 1 7 1 1

Calcani 1 1 - - - - 6 - - 1 - 1 8 1 1

Tarsià - - - - - - - - - - - - - - -

Metatars 3 - - - - - - - 2 4 - - 7 - 2

Metàpode 1 - 1 - - 1 - - 5 1 2 6 2 2 13

Falange I 1 - - - - - 1 - - 13 1 - 15 1 -

Falange II 1 - - - - - - - - 3 2 - 4 2 -

Falange III - - - - - - - - 1 3 - - 3 - 1

TOTAL 87 13 25 4 0 4 144 14 28 220 24 54 455 51 111

Taula 2. Distribució per ossos (NR) de les restes de caprí, boví i porcí a Son Peretó.
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4. VALORACIÓ DELS DIFERENTS GRUPS TAXONÒ-
MICS

Pel que fa a les espècies presents, es tracta d’un conjunt 
amb una representació molt variada. A nivell diacrònic resulta 
impossible comparar els resultats de Son Peretó amb els de 
l’època immediatament anterior, donat que la recerca arqueo-
zoològica a les Balears presenta actualment un buit gairebé 
absolut per al període romà. Tenint en compte aquest fet, es 
poden cercar les arrels prehistòriques de la majoria dels tàxons 
identificats a Son Peretó.

En el conjunt de les estratègies de gestió animal a Son 
Peretó, la principal és la ramaderia de les espècies més tradici-
onals —cabres, ovelles, bous i porcs—, que representen 617 
restes  del  conjunt  i  un  mínim  de  35  individus  (Taula  3). 
Aquests, són presents a Mallorca ja als primers contextos ar-
queològics, datats a la segona meitat del III mil·lenni a.C. En 
el cas dels suids, totes les restes de Son Peretó han estat assig-
nades  a  la  varietat  domèstica davant  la  manca d’evidències 
consistents sobre la presència en el passat de porcs senglars a 
Mallorca. 

Al poblat talaiòtic de s'Illot una única resta de porc havia 
estat atribuïda a la varietat silvestre en base a criteris mètrics 
(Uerpmann 1971). I, d’altra banda, la documentació medieval 
cristiana dóna a conèixer la caça de porcs salvatges a Alcúdia, 
encara que es proposa que podria tractar-se d’animals assil-
vestrats (Mas et al. 1999). 

 

 NR % NR NMI % NMI

Caprí domèstic (total) 454 73,6 20 57,1

Bos taurus 51 6,6 6 17,1

Sus domesticus 112 17,2 9 25,7

TOTAL 617 100 35 100

Taula 3. Freqüències de les espècies ramaderes tradicionals: ovella/cabra, 
bou i porc.

 
Entre els caprins es dóna una proporció equilibrada entre 

la cabra i l’ovella. Aquest és un fet ben comú a les Balears, 
que ja es documenta al llarg de la Prehistòria mallorquina (Ra-

mis 2006). En canvi, a l’àrea continental circumdant, es tro-
ben contextos tardoantics on les ovelles són molt més abun-
dants que les cabres, com al cas dels Mallols (Nadal i Estrada 
2007) o de l’Esquerda (Valenzuela 2010).

S’ha de remarcar la baixa proporció de les restes de bo-
ví, que no arriba al 7% del total. Aquesta dada queda matisada 
amb el recompte del nombre mínim d’individus, en què el bou 
arriba a un valor del 17,1%. L’escassa presència del bou, com-
binada amb la importància de la cabra en front de l’ovella, po-
drien estar reflectint un entorn de l’assentament amb pastures 
pobres.

Les dades osteomètriques extretes del conjunt analitzat 
són molt escasses. Únicament s’ha pogut saber l’alçada a la 
creu d’una ovella —a partir d’un metacarp de l’Àmbit VI amb 
una longitud de 114 mm. L’ alçada (55,8 cm) és comparable 
als  resultats  obtinguts  al  jaciment  català  contemporani  dels 
Mallols,  on les ovelles presenten valors d’entre  53 i 62 cm 
(Nadal i  Estrada 2007).  Per  al  bou no s’han pogut  calcular 
alçades a partir de les restes recuperades. De tota manera, les 
longituds  màximes  d’un  calcani  (105,5  mm)  i  un  astràgal 
(53,3  mm) de l’Àmbit I,  probablement del mateix individu, 
són sensiblement inferiors als contextos tardoantics dels Ma-
llols, que presenten valors d’entre 120 i 133 mm per al calcani 
i d’entre 60 i 70 mm per a l’astràgal de bou (Nadal i Estrada 
2007).

Les edats de sacrifici  dels caprins indiquen una baixa 
presència d’exemplars en edat infantil  i adulta. En canvi, es 
dóna  una  alta  proporció  d’individus  juvenils  i  subadults. 
Aquestes dades es confirmen amb l’observació de l’estat dels 
principals centres d’ossificació dels caprins (Taula 4), que evi-
dencia com la majoria de les epífisis que es fusionen a partir 
dels 6-12 mesos apareixen soldades, mentre les que es fusio-
nen després dels 16-18 mesos es troben sense soldar. Els per-
fils d’edat de sacrifici dels caprins indiquen una orientació de 
la seva cria més cap a l’aprofitament de la carn i els altres pro-
ductes primaris. Una gestió per a l’explotació de la llet i altres 
recursos secundaris o derivats es traduiria en la presència ma-
joritària d’individus en edat infantil i adulta.

Els escassos exemplars de boví podrien indicar un apro-
fitament mixt d’aquesta espècie,  amb dos individus madurs, 
un adult jove i un juvenil.
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Centre d’ossificació
Edat Àmbit I

 
Àmbit IV Àmbit V

 
Àmbit VI

 
TOTAL

 

 
fusió
(mesos)

 (Fus / No) (Fus / No)
 (Fus / No)  (Fus / No)  (Fus / No)

Húmer (epífisi distal) >3/<10 3 (2) / 2 (1) - 0 / 1 2 / 0 5 (3) / 3 (2)

Radi (epífisi proximal) >3/<10 5 (3) / 0 - 1 / 1 - 6 (4) / 1

Falange 1 (Epífisi proximal) >6/<16 1 / 0 1 / 0 - 8 (1) / 3 (1) 10 (2) / 3 (1)

Falange 2 (Epífisi proximal) >6/<16 1 / 0 - - - 1 / 0

Tíbia (epífisi distal) >12/<24 - - 1 / 0 2 (1) / 0 3 (2) / 0

Metacarp (epífisi distal) >16/<24 - - - 2 / 2 (1) 2 / 2 (1)

Metatars (epífisi distal) >16/<28 1 / 0 - - - 1 / 0

Metàpode (epífisi distal) >16/<28 0 / 1 - - - 0 / 1

Fèmur (epífisi distal) >18/<42 0 / 1 - 1 / 1 0 / 1 1 / 3 (3)

Fèmur (epífisi proximal) >20/<42 0 / 2 (2) - - 0 / 1 0 / 3 (3)

Tíbia (epífisi proximal) >20/<42 - - 0 / 1 0 / 1 0 / 2 (2)

Radi (epífisi distal) >23/<42 0 / 2 (1) - 0 / 2 (1) - 0 / 4 (2)

Húmer (epífisi proximal) >25/<42 0 / 1 - - - 0 / 1

Ulna (epífisi proximal) >25/<42 0 / 2 (1) - - 0 / 3 (2) 0 / 5 (3)

Calcani (tuberositat) >30/<36 1 / 0 - 2 (1) / 4 (3) - 3 (2) / 4 (3)

Vèrtebra (epífisi cos vertebral) >48/<60 3 / 16 1 / 0 1 / 15 1 / 4 6 / 35

Taula 4. Relació dels estats de fusió dels principals centres d’ossificació per als caprins.
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L’explotació del porc sòl estar encaminada sempre a l’ex-

plotació de la carn i les dades de Son Peretó també apunten cap 

aquesta finalitat. Així, dels 6 individus identificats, 5 són imma-

durs —sacrificats entre el primer i el segon any de vida, i única-

ment un exemplar presenta una edat superior als 4 anys. 

Els quatre estudis consultats de contextos catalans con-

temporanis revelen estratègies diverses, amb un predomini de 

l’explotació dels productes derivats als Mallols (Nadal & Es-

trada 2007) i La Solana (Estrada & Nadal 2007). En canvi es 

dona un aprofitament prioritari de la carn a Santa Margarida 

(Valenzuela & Navarro 2007) i l’Esquerda (Valenzuela 2010).

Una altra espècie domèstica destinada a l’aprofitament 

alimentari,  i  que  presenta  una  forta  implantació  respecte  a 

períodes anteriors, és el gall. La seva aparició es dona per a 

les Balears al final de la Prehistòria. La seva expansió pel Me-

diterrani, juntament amb l’ase, es considera vinculada al món 

fenici i púnic. De fet, és a l’assentament púnic de Na Guardis 

on es documenta ja al segle III a.C. (Iborra 2005). A Mallorca 

el gall s’identifica en contextos preromans a Ses Païsses (Ra-

mis 2005). Els conjunts de Son Peretó, així com dels proba-

blement contemporanis de s’illot des Frares i del pla de ses Fi-

gueres (Cabrera) mostren una importància creixent de la cria 

d’aquesta espècie durant l’Antiguitat tardana.

En el cas dels èquids, sembla que l’ús principal a les Ba-

lears durant l’edat del Ferro hauria estat l’aprofitament de la 

seva força de càrrega, i només de manera secundària s’hauria 

explotat la seva carn. Precisament la presència marginal d’a-

quest grup a Son Peretó, amb una sola resta, indica l’aprofita-

ment en viu dels cavalls o ases a l’assentament, però un escàs 

interès per la seva carn. La darrera espècie domèstica docu-

mentada a Son Peretó és el ca. No s’han trobat ossos d’aquest 

animal i la seva presència ha estat inferida a partir de les mar-

ques de carnívor a algunes de les restes analitzades. Això fa 

pensar que únicament seria aprofitat per les seves qualitats en 

vida com animal de defensa, de vigilància del ramat o de com-

panyia. El consum alimentari del ca a les Balears tan sols s’ha 

documentat de manera molt marginal a l’Eivissa púnica (Saña 

1994) i a la Mallorca de l’edat del Ferro (Ramis 2005).

Pel que fa a les espècies terrestres d’origen silvestre, en pri-

mer lloc s’ha de fer esment dels lagomorfs. Realment l’estratègia 

d’explotació d’aquestes espècies és poc clara; no obstant, el fet 

que gairebé tots els conills i llebres documentats siguin d’edat 

adulta és un indici que la seva procedència és la caça i no la cria 

en captivitat. D’altra banda, la presència de les restes d’una tortu-

ga mediterrània (Testudo hermanni) evidencia l’explotació d’un 

ample ventall de vertebrats silvestres per a l’alimentació. Aquesta 

espècie únicament havia estat  citada al jaciment de s’Illot,  en 

context del I mil·lenni cal a.C. (Uerpmann 1971).

Fig.  2.  Mànec  elaborat  sobre  un 

fragment de banya de cérvol.

Per acabar amb els vertebrats terrestres, en referència a 

la presència d’una banya de cérvol i una tíbia al jaciment, a les 

Balears  es  documenten  dues  espècies  de  cèrvid  —la  daina 

(Dama dama) i el cérvol (Cervus elaphus)— des de l’edat del 

Ferro i, possiblement de manera continuada, fins un moment 

indeterminat de l’edat Moderna (Ramis 2004).  La presència 

del fragment de banya treballat (fig. 2) és susceptible de dife-

rents interpretacions. En primer lloc, aquest element pot haver 

arribat a l’assentament, bé com objecte elaborat o simplement 

com a matèria primera. De fet, es coneix l’aparició d’una ba-

nya de cérvol a les excavacions de l’any 1982 a Son Peretó. 

En relació al possible transport d’aquest material, al Museu de 

Manacor es conserva una altra banya de cérvol procedent del 

fons submarí de Portocristo. D’altra banda, encara que el cér-

vol sigui local, aquesta espècie muda el banyam i, per tant, la 

presència de banyes no implica necessàriament la caça de l’a-
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nimal. Tot i això, a la UE 155 s’ha recuperat la part proximal 
d’una tíbia de daina (Dama dama) que testimonia la presència 
directa d’aquesta espècie en els voltants del jaciment. A més, 
s’ha de remarcar l’interès del mànec elaborat sobre banya de 
cérvol per constituïr l’únic exemple a Son Peretó de l’aprofita-
ment de restes òssies per a la manufactura d’objectes. 

Una  altre  tipus  d’explotació  dels  recursos  faunístics  a 
Son Peretó és la recol·lecció de caragols terrestres, evidencia-
da per la gran quantitat de closques recuperades a l’interior de 
les sitges. Destaquen sobretot: bovers (Helix aspersa), viudes 
(Otala lactea i  Otala punctata),  caragolins  (Theba pisana), 
caragoles (Eobania vermiculata), caragols de serp (Iberellus 
companyonii)  i  Oxychilus  lentiformis.  Exceptuant  les  dues 
darreres espècies, les altres són introduïdes a l’illa. S’ha de te-
nir en compte la seva importància limitada al conjunt de la di-
eta, però es troba una gran varietat d’espècies.

Finalment s’ha de fer esment als recursos marins recupe-
rats a Son Peretó. El seu volum és molt limitat i es redueix a 
14 restes de peixos i una presència molt escassa de mol·luscs 
marins, com una resta de sípia (Sepia officinalis) i algunes co-
pinyes (e.g.,  Cardium glaucum).  L’anàlisi  d’isòtops estables 
efectuada sobre les restes humanes recuperades a Son Peretó, 
amb una cronologia entre 100 i 200 anys anterior al conjunt de 
fauna aquí estudiat, també evidencien una dieta basada en els 
recursos terrestres,  encara que també amb traces d’aliments 
d’origen marí (Taula 5). Així, els valors relativament alts en la 
proporció de l’isòtop N15,  lleugerament superiors als  de les 
poblacions  prehistòriques  de  Mallorca  i  Menorca  (Van 
Strydonck  et  al.  2002),  indiquen  una  certa  presència  dels 
aliments d’origen marí a la dieta dels individus analitzats. No 
obstant,  no  es  pot  parlar  d’un  predomini  d’aquest  tipus  de 
recursos, ja que el C13 d’aquestes mostres se situa en registres 
propis d’una alimentació d’origen terrestre. 

Individu δ13C ‰ δ15N ‰

2006.3 -18.87 +9.42

2006.4 -19.11 +9.63

2006.5 -18.70 +9.82

Taula 5. Valors dels isòtops estables de carboni i nitrogen dels tres individus 
analitzats a Son Peretó.

5. CONSIDERACIONS FINALS

En conjunt,  el  context  analitzat  revela  la  pràctica,  per 
part dels habitants de Son Peretó, d’una àmplia gamma d’es-
tratègies  d’explotació  i  gestió  faunística  que  afecten  a  uns 
grups taxonòmics molt variats. Aquesta diversificació permet 
tenir a l’abast una bona varietat de recursos i, alhora, té com 
objectiu minimitzar el risc d’una crisi de subsistència (Cherry 
1988). Aquest plantejament obliga a introduir al discurs la va-
riable de les pràctiques agrícoles. D’acord amb les dades etno-
arqueològiques,  les  comunitats  eminentment  ramaderes  ten-
deixen a  estar  especialitzades en l’explotació  d’una  varietat 
d’espècies reduïda i, en segon lloc, la seva cria sòl estar orien-
tada a l’explotació dels seus productes derivats (e.g., Halstead, 
1996, Howell-Meurs 2001). En canvi, la situació que reflec-
teix la fauna de Son Peretó és ben diferent, com ja s’ha pogut 
apreciar. Per tant, la ramaderia sembla més integrada dins una 
estratègia mixta a la qual l’agricultura també té un pes signifi-
catiu. Actualment les dades directes sobre l’explotació de re-
cursos vegetals són molt minses a Son Peretó, però no s’ha 
d’oblidar que la majoria de les restes faunístiques aquí estudi-
ades procedeixen de tres sitges, unes estructures que se solen 
relacionar amb l’emmagatzemament de productes agrícoles. 

A més resulta plausible relacionar els bous i els èquids 
—especialment aquests darrers d’acord amb el registre— amb 
tasques agràries.  Per tant,  sembla que la gestió  faunística a 
Son Peretó s’ha d’integrar en el marc d’una estratègia econò-
mica a la qual els recursos vegetals tendrien tanta o més im-
portància que els animals. No es pot deixar de tenir en pers-
pectiva la limitació de la mostra analitzada, producte del rebli-
ment de tres sitges i alguns nivells d’ús dels segles VI-VIII 
dC. A més, tot dir que no s’ha quantificat l’índex de remuntat-
ge dels ossos de cada conjunt, s’ha pogut observar a diversos 
casos que un nombre significatiu de restes pertanyen a un ma-
teix exemplar. Això es tradueix probablement en la presència 
d’un nombre real d’individus molt reduït. Per tant, no es pot 
considerar que aquesta mostra sigui representativa del període 
cultural analitzat, ni tan sols de l’assentament de Son Peretó 
en conjunt. La solidesa de les conclusions aquí presentades se-
rà avaluada en el futur mitjançant l’estudi de les restes faunís-
tiques de les properes campanyes d’excavació a Son Peretó.
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