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CAPÍTOL 1 

 
PRESENTACIÓ DE LA TESI 

 
 
L’illa de Menorca és un territori de petites dimensions (700 km2) que, per contra, 
presenta una gran abundància de restes prehistòriques (uns 1540 jaciments catalogats). 
La part més important es pot relacionar amb el que s’ha denominat Cultura Talaiòtica, 
que té el seu moment de màxim desenvolupament durant el 1er mil·lenni aC. Les 
mostres d’estructures que han arribat d’aquest període són molt abundoses i 
monumentals: talaiots, recintes de taula, cases talaiòtiques, recintes coberts, coves 
d’enterrament, sistemes de recollida d’aigua,... 

 
L’any 1916 es té documentada una de les primeres excavacions arqueològiques a l’illa, 
concretament al jaciment de Biniaiet, i va ser dirigida pel professor de l’Institut de Maó 
F. Hernández Sanz i el catedràtic de Numismàtica de la Universitat Central de Madrid, 
A. Vives Escudero. La següent intervenció important no es va produir fins els anys 
1930-1931, en la que un equip de la Cambridge University liderat per l’arqueòloga M. 
Murray va treballar als poblats de Trepucó i sa Torreta de Tramuntana, excavant els 
recintes de taula i altres estructures. 
 

Figura 1: Mapa de Menorca amb la situació dels jaciments arqueològics documentats. Es pot comprovar 
que la majoria d’assentaments estan situats a la zona sud de l’illa, en terrenys calcaris 

(Casasnovas et alii, 2001) 
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La Guerra Civil Espanyola és un moment de trencament de tot tipus d’activitat 
investigadora. Serà durant la postguerra quan el treball arqueològic tornarà a agafar 
embranzida. El primer a reprendre l’activitat serà J. Flaquer i Fàbregues, notari del 
poble d’Alaior i “Comisario Insular de Excavaciones Arqueológicas” en aquesta època, 
que durà a terme una intervenció al recinte de taula i a una sala hipòstila del poblat de 
Torre d’en Galmés, l’any 1942. 
 
Però serà amb la persona de Mª Lluïsa Serra Belabre, directora de la Casa de Cultura de 
Maó1, que es donarà l’empenta definitiva a la investigació arqueològica a l’illa. Es va 
integrar dins l’equip del Doctor Lluís Pericot per desenvolupar els treballs a Menorca de 
la Beca de la Fundació March “Estudio de la Edad del Bronce en Baleares”. Junts van 
dur a terme, entre altres coses, l’excavació i restauració de la naveta d’Es Tudons. Però 
la feina de Serra va anar molt més enllà amb les intervencions a altres jaciments com 
Torelló d’en Sintes, Sant Vicenç d’Alcaidús, les navetes de Rafal Rubí o la basílica 
paleocristiana d’Es Fornás de Torelló. 
 
Ja dins els anys 70 es continuarà la tasca iniciada per Mª Lluïsa Serra, amb 
intervencions com les campanyes dirigides per G. Rosselló Bordoy i Ll. Plantalamor al 
jaciment de Torre d’en Galmés o els treballs de M. Fernández Miranda als jaciments de 
Torralba d’en Salord o Calescoves, amb l’excavació de les restes subaquàtiques del 
fondejador. També en aquesta època el pare C. Veny va excavar les coves de la 
necròpolis de Calescoves. 
 
En aquesta època també s’ha de mencionar l’inici dels treballs arqueològics del Museu 
de Menorca, liderats per qui va ser el seu director durant uns quaranta anys (del 1974 al 
2014), Ll. Plantalamor. Les intervencions que es van dur a terme són molt nombroses, 
destacant les excavacions dels sepulcres megalítics de Ses Roques Llises i Alcaidús, els 
talaiots de Trebalúger i Cornia Nou, el poblat de navetes de Son Mercer de Baix, la 
naveta de Cala Blanca, els poblats talaiòtics de Trepucó, Torre d’en Galmés i So na 
Caçana, el sepulcre de Son Olivaret, les coves amb façana megalítica de Biniai Nou i 
Sant Tomás i moltes altres intervencions que han proporcionat una gran quantitat 
d’informació sobre la prehistòria de l’illa. 
 
Altres equips d’investigació també han desenvolupat els seus treballs a l’illa de 
Menorca. Així, hi ha les excavacions de l’equip de la UAB dirigit per V. Lull a les 
coves d’Es Càrritx i Es Mussol i al sepulcre megalític de Ses Arenes de Baix. Un equip 
conjunt de la UB i la UIB va treballar la Cova d’es Pas i un altre, anteriorment, ho havia 
fet al jaciment de Biniparratx Petit. La Boston University (Massachussets) ha excavat al 
poblat de Torre d’en Galmés i a la basílica paleocristina de l’Illa del Rei. L’empresa 
PAC, de Menorca, ha tingut intervencions als jaciments de Torre d’en Galmés, Trepucó 
i Montefí. L’Associació d’Amics del Museu de Menorca ha treballat als jaciments de 
Talatí de Dalt i Torre d’en Galmés i al vaixell púnic de Binisafúller, a més de tirar 
endavant el projecte de confecció de la Carta Arqueològica Subaquàtica de l’illa. Des de 
la Universitat de Sassari (Sardenya) s’ha treballat al jaciment de Cap de Forma, tant al 
cap costaner com a la necròpolis. Els darrers anys, la Universitat de Granada també ha 
intervingut a Calescoves i al barranc de Biniadris. La llista és llarga i es podria 
continuar. 

                                                           

1 Van estar sota la seva direcció l’Arxiu Històric, la Biblioteca Provincial i el Museo de Bellas Artes de 
Mahón. 
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Les intervencions fetes d’urgència per tota l’illa són també molt nombroses, podent 
destacar la intervenció feta per l’empresa Arqueología y Restauración de Saragossa i 
dirigida per F. Navarro al jaciment de Ses Talaies de n’Alzina o l’excavació d’un 
cementiri d’època islàmica a l’ampliació del polígon industrial de Maó a càrrec de 
l’empresa PAC. 
 
Així doncs, es pot veure que el treball arqueològic ha estat molt important els darrers 
quaranta anys. El que és més desigual és la publicació dels resultats d’aquestes 
intervencions. La informació que es té és parcial, de moltes només hi ha algun article 
publicat, d’altres (les que menys) tenen una monografia publicada. D’algunes, just es té 
el coneixement de la intervenció i res més. Tot i això, el volum d’informació disponible, 
a dia d’avui, per estudiar la prehistòria de l’illa és molt gran. 
 
A nivell personal, la meva tasca dins l’arqueologia de Menorca està relacionada amb els 
treballs desenvolupats des del Museu de Menorca i de l’Associació d’Amics del Museu 
de Menorca. Així, he pogut participar en les intervencions al talaiot de Trebalúger, a les 
coves amb façana megalítica de Biniai Nou i a les primeres campanyes de Cornia Nou, 
promogudes pel Museu de Menorca. A més, he pogut participar en diverses campanyes 
de catalogació de materials arqueològics dipositats al Museu de Menorca, com són els 
materials de les excavacions fetes a Torre d’en Galmés per G. Rosselló o els materials 
de Sant Vicenç d’Alcaidús de les excavacions de Mª L. Serra. 
 
Pel que fa a Amics del Museu, he participat i dirigit campanyes als jaciments de Talatí 
de Dalt i Torre d’en Galmés. De fet, la intervenció feta al poblat de Talatí de Dalt hem 
va servir de base per a la redacció del meu treball de 3er cicle, sota el títol de “Talatí de 
Dalt (Maó, Menorca): Seqüència cronològica, anàlisi funcional de les estructures i 
context històrico-cultural”, dirigit per Enriqueta Pons i defensat l’abril de 2005 a la 
UAB. 
 
Des del 2001, l’Associació d’Amics del Museu de Menorca duu a terme les seves 
excavacions al jaciment de Torre d’en Galmés on hem pogut excavar dues cases 
talaiòtiques2 i dos patis exteriors3. Jo he estat un dels codirectors i coordinadors 
d’aquests treballs. Per tant, alhora de tirar endavant un treball com és la meva tesi 
doctoral vaig optar per continuar amb la dinàmica ja iniciada al treball de 3er cicle de 
fer una investigació sobre un tema en el que estigués treballant directament. La meva 
proposta, doncs, va ser estudiar les cases talaiòtiques de planta circular de la prehistòria 
de Menorca. Tot i ser un dels monuments mes excavats de l’illa, els resultats de les 
diferents intervencions s’havien publicat de molt diverses formes, pel que es va 
considerar que seria bo fer un treball de síntesi, intentant aportar una visió més global 
sobre el coneixement d’aquests edificis. 
 
La tesi doctoral es dividieix en dues parts: la primera correspon a un estat de la qüestió i 
la segona, a l’anàlisi de les cases talaiòtiques. Dins la primera part es farà un repàs de 
les diferents visions que es té sobre la prehistòria de Menorca del 1er mil·lenni aC, 
període en el que es poden situar les estructures analitzades. Hi ha diferents grups 

                                                           

2
 Cercle 7 i Edifici 1. 

3
 Pati del Cercle 7, ja acabat d’excavar, i pati del Cercle 6, en procés d’excavació actualment. 
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d’investigadors que han treballat aquest món i que han aportat la seva visió sobre la 
Cultura Talaiòtica. Es podran veure similituds i diferències entre les diferents propostes. 
 
En el capítol següent es farà un anàlisi de la casa talaiòtica des d’un punt de vista 
historiogràfic. Així es podrà veure el que han escrit diferents autors sobre aquestes 
estructures. En un segon apartat d’aquest capítol es farà una revisió del que és 
l’arquitectura talaiòtica, amb una proposta de glossari dels diferents elements 
arquitectònics, que es pot consultar al volum d’annexes. La visió de la casa des d’un 
punt de vista teòric serà el tercer apartat d’aquest capítol. Finalment, es parlarà dels 
diferents aspectes de la investigació dels cercles talaiòtics per tal de definir els ja tractats 
per altres autors i de mostrar alguns punts on l’activitat dels arqueòlegs encara no hi ha 
posat la llum. D’aquesta forma es podran definir els espais buits de la investigació. 
 
El capítol 4 es dividirà en dos apartats. El primer servirà per plantejar els objectius a 
assolir amb la tesi doctoral tenint en compte els buits definits al final del capítol 
anterior, mentre que en el segon apartat es farà un repàs de la metodologia que 
s’utilitzarà per intentar assolir aquests objectius. Amb això es tancarà la primera part del 
treball. 
 
La segona part es dedicarà a fer l’anàlisi de les cases talaiòtiques. En el capítol 5 es 
revisarà la casa talaiòtica. Un primer apartat correspon a una visió global de les cases, 
mentre que els apartats següents serviran per fer un repàs de les diferents estructures 
d’hàbitat excavades als jaciments de l’illa. En base a la informació de la que es disposa 
sobre les diferents excavacions, es veuran quines dades es poden obtenir de cada una 
d’elles. 
 
El capítol 6 s’enfocarà a fer un estudi arquitectònic dels diferents elements que 
conformen la casa. S’analitzarà cada element de forma individualitzada per tal de veure 
les característiques que té a cada cas concret. D’aquesta forma es podran obtenir les 
característiques generals d’aquest element i saber quina forma té, la funció que fa o el 
lloc on es pot trobar dins la casa. 
 
Per acabar aquesta part analítica, hi ha el capítol 7, on es farà una proposta de tipologia 
de la casa talaiòtica, una anàlisi de la distribució i circulació interna de la casa, una 
revisió de la funcionalitat dels diferents àmbits documentats dins les cases, en base a la 
informació que ens proporcionen els materials recuperats al seu interior i les 
interpretacions que en fan els diferents equips investigadors, i una reflexió que ha sorgit 
mentre es plantejava la reconstrucció en 3D d’una casa talaiòtica. 
 
En base a tots aquests capítols es plantejaran les conclusions que s’hauran assolit amb 
tot aquest treball. D’aquesta forma es podrà tenir una visió més global del que és la casa 
talaiòtica de planta circular de Menorca. 
 
La tesi doctoral es completarà amb un volum annex amb diferent documentació escrita i 
gràfica que complementarà el text. Aquí es trobaran les fitxes bàsiques de les cases 
analitzades, el glossari d’arquitectura proposat i un apartat dedicat a cada cas amb 
plànols topogràfics de la zona de l’assentament, plànols de les excavacions, làmines de 
materials, fotografies dels monuments i altres possibles informacions complementàries. 
També s’adjuntaran els esquemes de circulació de les cases i algunes imatges del procés 
de reconstrucció en 3D de la casa talaiòtica. 
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CAPÍTOL 2 

 
ESTAT DE LA QÜESTIÓ: 

LES INVESTIGACIONS SOBRE EL MÓN TALAIÒTIC 
 
 

La prehistòria de Menorca ha cridat l’atenció de molts historiadors des de fa anys. De 
fet, Menorca compta amb el primer llibre de prehistòria publicat a l’estat espanyol, obra 
de Joan Ramis i Ramis l’any 1818. Tot i això, no serà fins l’any 1920 quan es 
començarà a utilitzar el terme “Cultura talaiòtica”. El va encunyar Joan Colomines Roca 
arran dels treballs que va dur a terme l’Institut d’Estudis Catalans a l’illa de Mallorca. 
Amb aquest terme, Colomines va intentar definir la cultura de l’edat del Bronze de 
Mallorca en base al seu monument més característic: el talaiot (Colomines, 1920). A 
partir d’aquest moment serà el terme que utilitzaran els diferents investigadors que han 
tractat la prehistòria de Balears. 
 
Els investigadors que han treballat l’arqueologia de Menorca han estat diversos i, en els 
últims anys, les propostes sobre la periodització i les característiques dels diferents 
períodes definits també. Aquesta disparitat de propostes es pot observar a la taula 1. Es 
donarà ara un repàs a les propostes dels diferents grups de recerca. 
 

Taula 1: Quadre amb les diferents propostes cronològiques sobre la prehistòria de Menorca 
 
Lluís Plantalamor utilitza les propostes de periodització cronològica que va fer Guillem 
Rosselló Bordoy per a l’illa de Mallorca. La considera una proposta útil per Menorca 
amb algunes precisions relacionades amb les investigacions fetes a Menorca. Així, 
proposa un esquema amb dos grans períodes culturals: el pretalaiòtic, subdividit en dos 
períodes, i el talaiòtic, que es divideix en quatre períodes (Plantalamor, 1992). 
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La cultura Talaiòtica la situa entre el 1500 i el 123 aC. El primer període, el Talaiòtic I, 
l’adscriu cronològicament entre el 1500 i el 1000 aC. Correspon a un període 
d’evolució on encara es troben elements del món pretalaiòtic, però en el qual ja es 
comencen a documentar estructures del món talaiòtic. 
 
A l’inici del període, el poblament 
encara es troba a les navetes 
d’habitació típiques del període 
pretalaiòtic, però, poc a poc, s’aniran 
abandonant mentre es comencen a 
assentar els poblats talaiòtics. S’inicia 
la construcció de tots els monuments 
d’aquesta cultura, entre ells el talaiot. 
A nivell material, la producció 
metal·lúrgica es fa sobre bronze. El 
canvi més gran el troba amb la 
fabricació de la ceràmica. Es passa de 
ceràmiques fetes amb desgreixants 
silicis a ceràmiques fetes amb 
desgreixant calcari. D’aquesta forma 
es poden fabricar ceràmiques de 
dimensions més grans i s’amplia el repertori tipològic, amb abundància de contenidors. 
 
En el Talaiòtic II (1000-700 aC) la població de l’illa ja està assentada en els poblats. Al 
seu interior ja es documenten tots els monuments que en formen part: talaiots, recintes 
de taula, cases circulars, murades, sales hipòstiles i pous. Es produeix un fort 
creixement urbà fins a final del període. A nivell social, considera que ja es desenvolupa 
una complexitat social important per poder tirar endavant el treball comunitari que 
suposa la construcció d’aquests monuments. A nivell material, durant aquest període es 
produeix l’adopció de la metal·lúrgia de ferro. 
 
Durant el Talaiòtic III (700-300 aC) els límits dels poblats es veuen desbordats, fet que 
fa necessari la construcció de noves murades en alguns d’ells. També es troben 
tècniques constructives reservades, fins aquell moment, a elements sacres (com les 
pilastres monolítiques, per exemple) dins construccions d’hàbitat. En aquesta fase, es 
documenta un creixement, de forma gradual, de les importacions de material forani que 
tindrà el seu reflex a nivell intern amb l’aparició de peces ceràmiques de clara influència 
externa: vas de doble fons, pàteres, escudelles... que imiten formes clàssiques. 
 
El darrer període, el Talaiòtic IV (300-123 aC), correspon al final del món talaiòtic. Es 
produeix un procés d’aculturació que acabarà amb la integració de la Cultura Talaiòtica 
dins el món romà. Documenta la destrucció dels poblats que es produeix a finals del 
segle III aC, relacionada amb la 2ª Guerra Púnica. Aquest conflicte marca un canvi en el 
flux del comerç, ja que fins aquell moment, a Menorca es documenta gran quantitat de 
material púnic procedent d’Eivissa. Després de la Guerra Púnica, continua arribant 
material eivissenc, però s’inicia l’arribada del material de procedència romana. 
 
També s’ha de destacar que considera que els canvis que es produeixen entre el món 
pretalaiòtic i el talaiòtic són molt importants, pel que descarta l’evolució interna 

Figura 2: Naveta d’habitació de Son Mercer de Baix 
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d’aquesta societat. Es més, relaciona aquesta evolució a moviments de poblament que 
s’haurien produït dins la Mediterrània a finals del II mil·lenni aC i que serien els 
responsables de les construccions que es documenten a altres illes de la Mediterrània, 
com els Nuraghes de Sardenya, els Torri de Còrsega o els Sessi de Pantelària. 
 
Manuel Fernández-Miranda va 
dirigir els treballs de la 
Universitat Complutense de 
Madrid a Menorca, als jaciments 
de Torralba d’en Salord i 
Calescoves. Arran d’aquest 
treballs va intentar fer una 
proposta sobre la cultura 
talaiòtica (Fernández, 1991). En 
el seu cas la divideix en dues 
grans fases culturals: el Talaiòtic 
I, que correspon al I i II de 
Plantalamor, i el Talaiòtic II, 
igual als III i IV de Plantalamor. 
 
A grans trets, en el Talaiòtic I es veu la continuació del poblament en navetes 
d’habitació, durant els primers moments de la cultura talaiòtica. Serà cap al segle IX aC 
quan es produiran les primeres concentracions de població i els canvis socials i 
econòmics que conduiran a una homogeneïtzació arquitectònica per tota l’illa amb la 
construcció de talaiots i navetes d’enterrament. A nivell material, la introducció de la 
metal·lúrgia del ferro li serveix com a element separador entre les dues fases. 
 
Pel que fa al Talaiòtic II, és el període on veu la gran expansió dels poblats talaiòtics 
amb un important increment de la població de l’illa, alhora que veu un creixement de la 
complexitat social. També es documenta una gran intensificació dels contactes 
exteriors, amb la presència d’una gran quantitat de materials forans. 
 
Al contrari del que proposa Plantalamor, M. Fernández-Miranda no creu que hi hagi una 
aportació forània per fer el pas del pretalaiòtic al talaiòtic. Creu que hi ha una 
continuïtat entre les dues societats, tant a nivell social com arquitectònic pel que no veu 
justificada aquesta aportació externa. Es decanta per una visió autoctonista de la 
prehistòria de l’illa. 
 
El grup d’investigadors de la 
UAB (Lull, et alii, 1999, 2001) 
són els que han presentat una 
proposta més trencadora. Arran 
de les seves investigacions a 
Mallorca, (Son Fornés) i a 
Menorca (Cova d’es Càrritx i 
Cova d’es Mussol) van proposar 
una periodització totalment 
diferent del que s’havia proposat fins aquell moment. Es poden destacar tres períodes 
diferents: navetiforme, talaiòtic i posttalaiòtic, amb algun altre període intermig. 
 

Figura 3: Recinte de taula de Torralba d’en Salord, excavat 
per M. Fernández Miranda (Fundació Illes Balears) 

Figura 4: Jaciment de Son Fornés (Mallorca) 
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Dins el Naviforme Mig (1450/1400-1200 cal ANE), documenten una societat 
organitzada de forma autònoma que continua vivint en les navetes d’habitació. A nivell 
material consideren tant el canvi en la producció ceràmica, amb la inclusió del 
desgreixant càlcic i la morfologia de les peces, com la consolidació i millora de la 
producció del bronze. 
 
El Naviforme Final (1200-1050 cal ANE) comparteix la pervivència dels assentaments 
en navetes, amb la construcció de noves estructures arquitectòniques en assentaments 
urbanísticament diferents. Al final d’aquest període es quan es produeix l’abandó 
definitiu de les estructures naviformes, alhora que es produeix un procés de 
concentració de la població en nuclis que corresponen als precedents del món talaiòtic. 
Documenten l’inici de la divisió social amb l’aparició de tallers especialitzats (Son 
Mercer de Baix) i nous edificis més monumentals. 
 
El Prototalaiòtic (1050-850 cal ANE) és un període intermig on situen les bases del que 
serà el món talaiòtic. Documenten una agrupació poblacional i les primeres 
construccions tipus talaiot. 
 
El Talaiòtic (850-600 cal ANE) suposa una ocupació del territori diferent respecte del 
món naviforme. Troben una concentració de la població en nuclis estables i 
jerarquitzats, la construcció dels quals es va iniciar abans de la construcció del talaiots. 
Aquest monument serà utilitzat com a centre públic. Dins aquest període també és quan 
es construiran edificis amb funcions específiques religioses: els santuaris taula. Creuen 
que en aquest període apareixen elements de desigualtat social, però no de classes 
socials. Per tant, l’equip de la UAB considera que el talaiòtic només és una fase més del 
desenvolupament d’una mateixa formació econòmico-social que ja ve del naviforme. 
 
El darrer període que documenten, el Posttalaiòtic (600-123 cal ANE) s’inicia amb un 
abandó de molts talaiots i un augment de la fragmentació social. Alhora, s’inicien els 
contactes amb l’exterior, amb les grans potencies colonials. La societat Posttalaiòtica 
està controlada per un grup social format per homes amb formació militar, que són els 
foners. La resta de la població ocuparia una posició subordinada. Fins i tot, defensen 
l’existència de la propietat privada. En aquest període sí que afirmen que es produeix un 
trencament amb el desenvolupament social anterior. 
 
El grup de la UAB defensa l’evolució a nivell intern de la societat, descartant la teoria 
d’aportacions externes de població i s’inclinen per tesis autoctonistes. Consideren que el 
sistema constructiu de les navetes d’habitació és el mateix que el dels talaiots, per 
exemple. 
 
Des de Menorca hi ha la proposta feta per un grup d’arqueòlegs (Gornés et alii, 2004) 
en un article sobre la zona sud de l’illa. Segueixen un esquema més general, on parlen 
de Bronze, Talaiòtic i Posttalaiòtic. 
 
Durant l’edat del Bronze (1400-1100 cal ANE) s’inicia el canvi social i econòmic. 
L’hàbitat es localitza als poblats de navetes d’habitació i correspon a assentaments 
dispersos, sense jerarquies entre ells. A nivell social, no veuen diferencies econòmiques 
dels individus, però sí una estructura jeràrquica en base al prestigi social. A nivell 
material també parlen del canvi en la producció ceràmica, amb la substitució del 
desgreixant silici pel calcari i una millora de la tècnica de la fosa del bronze. 
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Amb el món Talaiòtic (1100-650 cal 
ANE) s’inicia l’aparició de noves 
construccions arquitectòniques: els 
talaiots i les navetes d’enterrament. 
Paral·lelament es documenta l’abandó 
dels naviformes. Es documenta un 
augment de la població i la societat està 
jerarquitzada, amb probables 
desigualtats entre persones i clans 
familiars. En canvi, diuen que no es 
coneix amb exactitud la casa del moment 
ni la seva organització interna. A nivell 
material, el canvi de la metal·lúrgia del 
bronze a la del ferro la documenten a 
mitjans del segle VIII aC. I, a partir del 
segle VI aC, es produeix l’arribada del comerç grec i púnic, comerç que provocarà 
canvis socials, accentuant l’estratificació i la jerarquització de les comunitats. 
 
Durant el Posttalaiòtic4 (650-123 Cal ANE) documenten la construcció dels recintes de 
taula, que els situen entre els segles III-I aC, i de les cases talaiòtiques. Els poblats 
assoleixen la màxima extensió durant aquest període. A nivell social, la construcció de 
les taules implica una forta organització i cohesió comunitàries. El comerç exterior 
arriba al seu màxim nivell de desenvolupament. En els segles IV-II aC el comerç es fa 
de forma quasi exclusiva amb Eivissa. 
 
Un altre grup d’investigadors són els de la UIB (Guerrero et alii, 2006a i b), amb el 
professor Victor Guerrero al cap davant. A nivell de períodes cronològics i 
denominacions segueixen bastant les propostes fetes pel grup de la UAB. 
 
Durant el Bronze Final o Naviforme II (1300-900 BC), l’hàbitat continua sent en les 
navetes d’habitació i són poblats dispersos i sense fortificacions. Pel que fa a la 
producció ceràmica, documenten el canvi en el desgreixant amb la inclusió del calcari. 
Això els permet fabricar grans contenidors per a l’intercanvi de productes amb 
l’exterior. També millora la metal·lúrgia del bronze, amb la presència de l’estany, que 
és un metall importat. Es produirà una acumulació d’excedents que afavoreix l’aparició 
d’elits socials. Finalment, cap al 1100 consideren la possibilitat que ja es construeixin 
alguns turriformes. 
 
El Talaiòtic I (900/800-600/500 BC) el subdivideixen en dues fases. La fase I (900/850-
700/600 BC) correspon a l’abandó definitiu dels poblats naviformes i la construcció 
dels primers turriformes. Durant aquest període es quan es troben els poblats talaiòtics 
plenament assentats. Es produeix el canvi metal·lúrgic amb la introducció del treball del 
ferro. També es documenten els primers productes fenicis importats. 
 

                                                           

4 Dins l’article, aquest grup d’investigadors utilitzen indistintament la denominació de Talaiòtic i 
Posttalaiòtic per a aquest període. Aquí hem deixat la denominació de Posttalaiòtic per distingir-la del 
moment anterior. 

Figura 5: Naveta d’enterrament d’Es Tudons 
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En la fase II (700/600-600/500 BC) apareixen 
assentaments on ja no es construeixen turriformes. 
De fet, molts són abandonats o canviats d’ús 
durant aquest període. Alguns poblats es 
fortifiquen i es produeix una intensificació dels 
contactes comercials amb l’exterior. 
 
El període Talaiòtic II o Postalaiòtic (600/500-123 
aC) veu la consolidació de l’arquitectura religiosa, 
amb la construcció de santuaris i recintes de taula. 
Pel que fa als contactes amb l’exterior, a 
Mallorca, fins i tot, s’ha documentat la presència d’una factoria púnica (Na Guardis). 
També en aquesta fase es troba la presència de mercenaris baleàrics als exèrcits púnics. 
 
Per acabar aquest repàs de les diverses propostes teòriques, s’ha de fer menció de la 
introducció d’un nou terme per part d’alguns investigadors per denominar la darrera 
fase d’aquest món: “Cultura Balear” 
 
J. Aramburu-Zabala (1998) va ser el primer en utilitzar el terme “Cultura Balear”. 
Considera que si es diferencia i s’anomena diferent el pretalaiòtic respecte del talaiòtic 
(Naviforme), també s’hauria d’anomenar diferent la fase posterior, ja que no és cultura 
talaiòtica. Es documentaria a partir del 600-500 aC, que és quan es comença a tenir 
fonts escrites sobre els habitants de Mallorca i Menorca, als quals anomenen balears. 
 
Aquest terme de “Cultura Balear” també ha esta utilitzat en un article per J. Hernández i 
B. Salvá (2009), on fan un repàs de les estructures d’habitació des dels orígens de 
l’ocupació humana de les illes fins a l’època romana. No entren a fer valoracions a 
nivell social, però el seu plantejament ha de ser molt similar a l’esquema proposat des 
de la UIB, ja que un d’ells (B. Salvà) ha format part d’aquest equip. 
 
Per tant, es pot veure que la cultura talaiòtica està subjecte a interpretacions diverses per 
part dels diferents investigadors que l’han tractat. Alguns punts són iguals, mentre que 
en altres les divergències són totals. A nivell de concepció, es pot considerar que tots els 
investigadors coincideixen en considerar la cultura talaiòtica com la del poble que va 
construir els talaiots. De fet, grups com el de la UAB consideren que no es pot parlar de 
cultura talaiòtica fins que no estan construïts els talaiots (Lull et alii, 1999), mentre que 
per altres autors, com Ll. Plantalamor, una serie de canvis tecnològics, com la producció 
de la ceràmica, significarien l’inici d’aquesta cultura (1991, 1992). 
 
Els diferents grups d’investigadors situen l’inici d’aquesta cultura en el Bronze Final 
(1400-900 aC). Tots coincideixen en què el poblament es localitza en els poblats de 
navetes d’habitació, que perduraran fins a finals del II mil·leni. També hi ha 
coincidència en el procés productiu de la ceràmica, ja comentat abans. Es passa de 
ceràmiques fetes amb desgreixants silicis a ceràmiques fetes amb desgreixant calcari. És 
un canvi important, ja que permet crear ceràmiques de dimensions més grans i, per tant, 
major acumulació d’aliments. Fins i tot, des del grup d’investigador de la UIB 
encapçalats per V. Guerrero es proposa que aquests grans contenidors haurien servit per 
comerciar amb l’exterior per obtenir productes que manquen aquí, com seria l’estany 
per fabricar el bronze. 
 

Figura 6: Porta de la murada del poblat 
de Son Catlar 
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A nivell metal·lúrgic, el metall que s’utilitza en aquesta època és el bronze, fruit de 
l’aliatge de coure i estany. L’estany prové de fora de l’illa, mentre que el coure es 
possible trobar-lo a Menorca. De fet, fa poc temps s’ha començat a treballar un jaciment 
de l’illa d’en Colom dedicat a l’explotació del coure i les dades radiocarbòniques 
obtingudes el situen sobre el 1400 aC, si no abans (Hunt et alii, 2014: 91-92). Tots els 
grups d’investigadors destaquen l’augment i millora de la producció d’objectes de 
bronze durant aquest període. 
 
A nivell econòmic es troben més divergències. Mentre Ll. Plantalamor proposa una 
forta presència de l’agricultura, per l’abundància de molins documentats, altres autors 
com M. Fernández Miranda o J. Gual, S. Gornés, A. López i JC de Nicolàs proposen 
una societat més basada en la ramaderia, sobre tot la de bens i cabres. 
 
Les causes del canvi dels poblats de navetes cap als poblats talaiòtics no estan clares. Ll. 
Plantalamor veu un factor extern en el canvi, on l’aportació de gent forània serà el 
detonant de la construcció dels talaiots. La resta d’autors es decanten per una 
interpretació autoctonista, on la població de l’illa serà la que evolucionarà i construirà 
els talaiots, ja que la seva tècnica constructiva és idèntica a la de les navetes. 
 
Sigui com sigui, els primers talaiots es poden 
situar cap a l’any 1100 aC. Les excavacions 
fetes a l’edifici sud del Talaiot Oest de Cornia 
Nou (Anglada et alii, 2011: 33) així ho 
indiquen. Hi ha un edifici adossat a un talaiot 
que ja està funcionant en aquesta data, pel que el 
talaiot també ha d’estar en ús al mateix moment. 
 
Junt amb l’inici de la construcció dels talaiots, 
s’inicia la construcció dels poblats, acompanyat 
per un augment de la població. El fet 
d’acumular més excedents, gràcies a les peces 
ceràmiques de grans dimensions, afavorirà 
aquest augment. 
 
Entre l’any 1000 i el 900 aC els poblats talaiòtics ja estan plenament assentats i en 
funcionament segons Ll. Plantalamor. Ja es poden trobar tots els monuments 
característics d’aquesta cultura al seu interior: talaiots, recinte de taula, cases circulars, 
sales hipòstiles, muralles, pous i sistemes de recollida d’aigua. Per tant, considera que és 
una societat complexa. Altes grups d’investigadors també veuen aquesta complexitat i 
parlen de jerarquies socials i probables desigualtats (Gornés et alii, 2004) i, fins i tot, 
inicis de divisió social (Lull et alii, 1999). 
 
La introducció d’una nova tècnica metal·lúrgica i el treball d’un nou metall, el ferro, 
marca un nou període dins la prehistòria a nivell europeu que també té el seu reflex a 
Menorca. Entre el 900/800 i el 600 aC aproximadament, se situa la primera edat del 
ferro, on es documenta el gran desenvolupament de la cultura talaiòtica. Es troba per 
tota l’illa, amb un clar predomini d’assentaments a la plataforma miocènica del migjorn 
de l’illa. 
 

Figura 7: Talaiot Oest i Edifici Sud 
adossat, del jaciment de Cornia Nou 

(Museu de Menorca-Equip Cornia Nou) 
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En aquesta fase, les navetes ja estan totalment abandonades i la població es concentra en 
els poblats talaiòtics. Com ja s’ha mencionat, la majoria de grups d’investigadors 
consideren que s’està davant una societat jerarquitzada, amb una divisió interna del 
treball i l’aparició d’elits socials que controlen la seva vida diària. Des del grup de la 
UAB es troba la interpretació més divergent d’aquest esquema social, ja que consideren 
que, sí, que han aparegut elements de desigualtat social, però no creuen que es pugui 
parlar encara de classes socials. Veuen l’existència de mecanismes de redistribució 
col·lectivitzants. Per tant, per a ells, la cultura talaiòtica només constitueix una fase més 
del desenvolupament d’una mateixa formació econòmico-social instaurada a Menorca 
des de l’inici del seu poblament. 
 
A nivell econòmic, els diferents grups consideren que s’està davant una societat amb 
una base mixta agrícola-ramadera, amb un predomini de la ramaderia. La ceràmica es 
continua fabricant a mà i amb el desgreixant calcari tant característic d’aquest període. 
I, pel que fa a la metal·lúrgia, com ja s’ha mencionat, es produeix el canvi de la 
producció del bronze a la del ferro. El bronze continuarà sent utilitzat més per a objectes 
d’ornament personal i el ferro s’utilitzarà per a la fabricació d’eines i armament. 
 
A partir del 600 aC, aproximadament, s’iniciarà la II Edat del Ferro, que marcarà un 
progressiu procés de dissolució de la cultura talaiòtica fins a la seva definitiva 
desaparició dins la cultura romana. 
 
En aquest període, es troba el desenvolupament final 
dels poblats talaiòtics com Torre d’en Galmés, que en 
aquest moment és quan es construeixen les cases de la 
zona sud del poblat, que són les que s’han excavat els 
darrers anys, des de diferents grups de treball. En 
altres poblats, en canvi, les murades limitaren el 
creixement, fins i tot, implicaran la seva concentració 
dins el límit marcat i la destrucció d’estructures que es 
documenten fora de les murades, com a Trepucó i Son 
Catlar. 
 
Les cases talaiòtiques de planta circular s’han de 
situar, de moment, dins aquesta època. Ni per les dates 
radiocarbòniques, que s’han obtingut fins a dia d’avui, 
ni per les cronologies que ofereixen els materials 
arqueològics documentats al seu interior, es poden 
situar abans del segle VI aC. S’haurà d’esperar a què 
es puguin excavar cases situades als interiors dels 
poblats per intentar aconseguir cronologies més 
antigues i dades que indiquin si tenien planta circular o tenien altres tipologies. 
 
Però, a nivell de monuments, la divergència més gran es troba amb els recintes de taula. 
Com ja s’ha dit, Plantalamor situa la seva construcció cap al 1000-900 aC. En canvi, 
altres autors consideren que la seva construcció s’ha de situar en cronologies més 
tardanes dels segles VI-V aC (Lull et alii, 1999; Gornés et alii, 2004; Guerrero et alii, 
2006a i b) 
 

Figura 8: Vista aèria del poblat de 
Torre d’en Galmés 
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A nivell social, per a tots els grups d’investigadors, es pot parlar d’una societat 
totalment jerarquitzada, amb la presència de classes socials i elits dominants dels 
recursos econòmics. Per l’equip de la UAB, en aquesta fase, que ells anomenen 
Posttalaiòtic, és on realment es documenta el trencament social amb els períodes 
anteriors de la prehistòria de Menorca. El grup social dominant estaria format per un 
grup d’homes amb formació militar (foners) i la resta de la població ocuparia una 
posició subordinada respecte a ells. Fins i tot, defensen l’existència de la propietat 
privada. 
 
A nivell econòmic, el gran canvi es troba amb l’aparició del comerç exterior a gran 
escala. La proximitat de l’illa d’Eivissa, on es fundà una colònia púnica (fenicis 
d’occident) fa que a Menorca comencin a arribar productes manufacturats en aquesta 
illa en gran quantitat, principalment ceràmica. Es documenten tant àmfores per a 
transport d’aliments (vi, oli), com vaixella de cuina i taula. El moment culminant 
d’aquest comerç és als segles IV-III aC fins a la 2ª Guerra Púnica. Després de la derrota 
de Cartago, el material eivissenc continua arribant, però comença a documentar-se ja 
una gran presència de material romà. També durant els segles II-I aC es de destacar 
l’arribada de materials ibèrics, principalment de la zona de Catalunya. 
 
Per tant, es produeix un procés d’aculturació del món talaiòtic que poc a poc s’anirà 
diluint com a cultura fins quedar totalment desdibuixada dins el món romà. Les Balears 
seran conquerides el 123 aC, però l’ocupació dels poblats talaiòtics es mantindrà, tot i 
que els seus habitants s’aniran integrant dins el món romà (adopció de la moneda, noves 
tècniques constructives,...). 
 
 
Segons els diferents autors o investigadors que han tractat la prehistòria de Menorca, la 
Cultura Talaiòtica és la del poble que va construir els talaiots. Com ja s’ha vist, hi ha 
diferents interpretacions del seu origen i desenvolupament en el temps. 
 
A nivell personal, en aquest treball, seguiré les propostes fetes per Ll. Plantalamor. 
 
L’inici de la Cultura Talaiòtica el situa entre el 1500/1400 aC, amb els canvis 
tecnològics en la producció de la ceràmica i la millora de la producció del bronze. Per 
aquest moment també proposa l’inici de la construcció dels primers talaiots. Avui dia, 
podem assegurar que el talaiot Oest de Cornia Nou ja està en funcionament cap al 1100 
aC. Per tant, segons el plantejament inicial, a partir d’aquest moment ja es pot parlar de 
Cultura Talaiòtica. 
 
Paral·lelament a la construcció dels talaiots, s’inicia l’assentament en els poblats 
talaiòtics. Per poder tirar endavant aquestes edificacions, la societat ha d’evolucionar 
d’un concepte més comunal del món pretalaiòtic, a una societat més complexa que 
necessita l’existència d’algun tipus de lideratge, per organitzar aquestes tasques 
constructives. 
 
Dins aquests poblats també es troba la construcció d’edificis singulars, identificats com 
a lloc de culte: els santuaris o recintes de taula. Les divergències entre els diferents 
grups d’investigadors sobre la seva cronologia és molt àmplia (del segle X al IV aC). 
Tenint en compte la relació que s’estableix entre els talaiots i els recintes de taula, com 
a símbols del poder d’aquesta societat, crec que les taules van ser construïdes a inicis 
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del I mil·lenni, entre el 1000 i el 800 aC aproximadament. Les datacions 
radiocarbòniques als recintes de Torralba i Trepucó no proven la seva construcció en 
aquesta època, però tampoc la descarten. També s’ha de tenir en compte que la 
construcció en pedra obliga a dur un manteniment de l’estructura, que entre altres coses, 
significa que sempre s’ha d’utilitzar el mateix sòl d’ocupació. S’ha de netejar 
regularment i això no permet l’acumulació de restes. Quan fem una excavació 
arqueològica documentem el darrer moment d’ocupació i difícilment trobem nivells que 
reflexin ocupacions més antigues. Per tant, els materials dels segles IV-III aC, 
documentats al seu interior, poden correspondre a les darreres ocupacions d’aquestes 
estructures. S’ha de tenir en compte els monuments de So na Caçana, per exemple, que 
perden la seva funció original religiosa per transformar-se en vivendes de planta circular 
(Plantalamor, 1987) 
 
Pel que fa a les estructures d’habitació dels poblats talaiòtics, també hi ha diferents 
plantejaments. Plantalamor defensa la construcció de les cases de planta circular des del 
primer moment de construcció dels poblats talaiòtics. Altres autors defensen que amb 
les cronologies de les cases excavades fins avui dia, no es poden situar més enllà del 
600 aC. No s’entrarà més en detall en aquest aspecte, ja que l’anàlisi de les cases 
circulars talaiòtiques és el nucli vertebrador d’aquest treball. 
 
Cap al 600 aC, es produeix l’inici d’un progressiu procés d’aculturació que acabarà amb 
la dissolució de la Cultura Talaiòtica dins el món romà. Ha estat denominat de diverses 
formes: Talaiòtic III i IV, Talaiòtic II, Posttalaiòtic. Personalment, prefereixo anomenar 
aquest període com a Talaiòtic Final, ja que no considero que hi hagi un canvi tan 
considerable en la societat, sinó que es va produint un progressiu, però molt lent procés 
de dissolució d’aquesta cultura. 
 
Així doncs, es pot veure com els talaiots s’abandonen, però continuen fent la seva feina 
de fita en el territori per a la comunitat. L’arquitectura no adopta tècniques foranies fins 
que no s’està en època romana. La ceràmica es continua fabricant a mà, tot i que 
apareguin formes que imiten peces importades. No adopten l’ús de la moneda. No 
adopten l’ús de l’escriptura. Tenen contactes exteriors intensos, a través del comerç amb 
els pobles clàssics (grecs, púnics, romans) i pels propis foners que van sortir de l’illa, 
però no canvien aspectes que altres pobles sí que van modificar pels contactes amb 
cultures més desenvolupades5. Per tant, es considera que més que un canvi cultural el 
que es pot veure és una lenta, però progressiva dissolució d’una cultura, la Talaiòtica, 
dins l’àmbit de cultures molt més desenvolupades que l’envolten, bàsicament el món 
púnic d’Eivissa i el món romà. 
 

                                                           

5 El desenvolupament de la Cultura Ibèrica al llevant peninsular, per exemple 
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CAPÍTOL 3 

 
LA CASA TALAIÒTICA 

 
 
3.1. HISTÒRIA DE LA INVESTIGACIÓ DE LA CASA 
TALAIÒTICA 
 
Els monuments prehistòrics de l’illa de Menorca han estat objecte de l’atenció de molts 
investigadors de la prehistòria Balear, com així es pot veure amb l’abundant bibliografia 
que existeix sobre els mateixos. Així i tot, els cercles d’habitació d’època talaiòtica són 
una incorporació relativament recent dins la producció bibliogràfica, com es veurà a 
continuació. Fins fa relativament pocs anys, molts autors mencionaven l’existència de 
cercles dins els poblats talaiòtics, però no es van identificar com a vivendes fins a les 
excavacions i les posteriors publicacions que va dur a terme Mª Lluisa Serra a finals 
dels anys 50 del segle XX. 
 
Tot seguit es farà un repàs per diversos autors que mencionen els cercles en els seus 
escrits. 
 
3.1.1. Diodor Sícul (S.I aC) 
 
Diodor Sícul o de Sicília és un historiador grec que va viure al segle I aC. La seva obra 
es coneix com a Biblioteca Històrica i és una història universal des dels temps més 
remots fins a la Guerra de les Gàlies. Són un total de 40 volums, una part dels quals 
avui dia estan perduts. Per redactar la seva obra va viatjar per Europa i Asia i va recollir 
informació de diversos autors que va utilitzar al seu llibre 
 
En el llibre V, apartats 16 a 18, és on es troba la informació sobre els baleàrics que va 
poder recopilar. Així, parla de la seva habilitat com a foners, del seu entrenament, de les 
seves costums matrimonials, del seu rebuig a tot tipus de riquesa... Dins aquest escrit, es 
pot llegir el següent text: “Viuen baix roques excavades i foradant als llocs escarpats i 
fent moltes mines completament subterrànies, hi viuen i n’obtenen al mateix temps un 
refugi i una seguretat” (V, 16-18). És la única referència que es té d’algun autor 
relativament contemporani als talaiòtics, pel que la font en que es basa Diodor per fer 
aquesta descripció potser havia pogut visitar els poblats talaiòtics. 
 
3.1.2. Ramis i Ramis, J. (1818) 
 
Joan Ramis i Ramis és el primer autor que publica una obra de caire científic modern 
sobre la prehistòria de Menorca i els seus monuments. De fet, al pròleg del seu llibre ja 
fa una petita relació de diferentes estructures que es poden trobar al camp de Menorca: 
“Así lo comprueban los muchos y estupendos edificios que llamamos Talayóts, las 
mesas ò alteres grandes, vulgo Taulas, las pilastras, circulos, anfiteatros, cuevas 
artificiales, y bocas de mina; (...)” (p. 3). 
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Però J. Ramis no defineix una 
funció clara als cercles. De fet, 
en la primera descripció que fa 
d’un cercle, realment el que 
està descrivint és el recinte de 
taula (p. 8-9). Aquesta mescla 
és una constant dins tot el texte, 
com es pot veure en un apartat 
següent del mateix llibre. 
Atribueix la construcció dels 
cercles als druides celtes i 
relaciona la seva edificació 
amb cultes a la lluna: “Con los 
principios que acabo de sentar 
graduo por muy verisimil que 
el circulo, ó templo que hay 
cerca del Talayót mas grande de la Posesion de Telatí de Dalt de este partido de Mahon, 
quiere expresar, ó los doce meses lunares de que los Druidas formavan el año ò bien 
otra cosa que se componia de igual numero. Con efecto aquel circulo consta no menos 
que de doce pilastras de unos nueve palmos de altaria; y aunque alli se vén igualmente 
dos poyos, como no son de igual figura, ni elevacion, serán sin duda para otro fin que 
no nos dexa averiguar, ni aun presumir la mucha distancia del tiempo unida á la falta de 
noticias sobre el particular. Tal vez querrán significar el Sol, y la Luna que eran dos de 
las principales deidades de los Celtas” (p. 80-81). 
 
També menciona que al voltant dels talaiots és on es poden trobar aquests cercles, de 
diferents dimensions: “Ygual denominacion (celta) deve darse á los circulos formados 
de pilastras, ó columnas groseras que existen todavia en las inmediaciones de la Torre 
mayore, ó Talayòts mas grandes de esta isla aunque medio destruidos por lo comun, 
porque muchas de aquellas pilastras estan derribadas. (...) Asimismo es digno de reparo 
que á poca distancia de los circulos grandes suele haver otros mas pequeños.” (p. 37-
38). 
 
3.1.3. Martorell i Peña, J. (1879) 
 
El llibre d’aquest autor es va publicar arran de la seva mort. El seu germà va revissar la 
seva documentació i va poder recuperar els seus apunts realitzats durant la seva estada a 
l’Illa. 
 
Dins aquest llibre, interessa la relació que fa l’autor entre els nuraghes de l’illa de 
Sardenya i els talaiots. Els veu construïts pel mateix poble, una gent mescla d’egipcis i 
semites. 
 
Pel que fa a les restes arqueològiques, no tracta per res els cercles. Només parla dels 
talaiots, les navetes i les taules. Els talaiots els considera l’hàbitat d’aquest poble, no un 
lloc d’enterrament, com van mencionar altres autors anteriors (Armstrong, Ramis,...). 
 
La única menció explícita a cercles la fa dins l’àmbit d’una visita que s’havia de fer pel 
camp de Menorca, dificultada per la gran quantitat de tancats existents: “Nosotros 

Figura 9: Gravat dels monuments que es poden trobar al 
jaciment de Talatí de Dalt (Ramis, 1818) 
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hubiéramos deseado dar al público una vista de conjunto de un grupo de Talayots con 
sus círculos, altares, etc-, ...” (p. 215). 
 
3.1.4. Quadrado y Nieto, J. Mª (1888) 
 
Aquest autor, nascut a Ciutadella de Menorca, també parla dels cercles en el capítol del 
seu llibre dedicat a Menorca. En el seu text es pot apreciar encara la confusió que hi ha 
entorn dels cercles, ja que, normalment, els autors d’aquesta època es refereixen als 
recintes de taula amb aquesta denominació. Tot i que poden veure que hi ha més 
estructures circulars als jaciments, no intenten conèixer la seva funcionalitat. 
 
Així doncs, J. Mª Quadrado escriu: “Ello es, no obstante, que los Talayots, así 
denominados en Menorca como en cada región con su respectivo nombre, constituían el 
foco de recintos, circulares las más veces y alguna en hemiciclo, marcados por rudos 
poyos y por pilastras levantadas de trecho en trecho, de diversa altura y tamaño, 
mientras otras trazan las avenidas que allá conducían con las entradas correspondientes 
á los cuatro vientos cardinales. En medio de estos círculos, dobles y concéntricos alguna 
vez, que se ha convenido en calificar de templos, descuella una mesa ó altar formado de 
dos enormes piedras, una medio enterrada en el suelo para sostener á notable elevación 
otra horizontalmente colocada con asombrosa firmeza y equilibrio” (p. 30). 
 
Menciona algunas de les seves característiques (murs de doble parament), però els 
relaciona directament amb els recintes de taula. 
 
3.1.5. Riudavets i Tudurí, P. (1888) 
 
Aquest altre autor, contemporàni de l’anterior, però nascut a Maó, també menciona les 
estructures prehistòriques de l’illa a la seva Història: “Los menhires y cromlechs son 
otros monumentos megalíticos que se encuentran en aquellas regiones, formados de 
peñascos enormes clavados en el suelo al derredor de las tumbas, unas veces aislados, y 
otras alineadas figurando círculo. Cuando dichas piedras forman uno o más círculos, se 
les denomina cromlechs como á los de Inglaterra. Pero esos monumentos groseros, no 
son célticos o druidicos (...)” (p. 666). En el seu cas, s’ha de destacar l’abandó de la 
teoria cèltica sobre l’origen dels monuments de l’illa. 
 
En un altre apartat, menciona la funcionalitat religiosa que atribueix als cercles:“Uno de 
los escritores modernos, el Sr. Sampere, que se ocupa de los teleyots de Menorca, y que 
visitó detenidamente algunos, infiere de las mesas ó altares, y de los círculos de 
monolitos que los cercan, que estos monumentos acusan un destino religioso, cuya 
teogonia se ignora.” (p. 682). Això sí, continua relacionant els cercles amb els recintes 
de taula. 
 
3.1.6. Hübner, E. (1888) 
 
L’autor menciona les restes prehistòriques de Balears i bàsicament se centra a parlar 
dels talaiots. Els cercles els menciona de passada, dins les diferents construccions 
existents, sense especificar res més sobre ells: “No faltan en las Baleares construcciones 
megaliticas de distintas clases, con círculos y altares, parecidos á los restos de esta 
índole observados en muchas regiones de Europa, y en diversas partes del mundo, pero 
también de un caràcter propio y peculiar.” (p. 228). 
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3.1.7. Cartailhac, E. (1892) 
 
L’arqueòleg francés Emilie Cartailhac va 
fer una extensa visita a les Illes Balears a 
finals del segle XIX que li va servir per 
publicar el seu llibre sobre la prehistòria 
de Balears. En ell, menciona l’estat 
d’abandó dels monuments, tots coberts 
de vegetació i alguns en perill de 
desaparició per la roturació dels camps 
per part dels pagesos. Dins el seu escrit, 
ja publica diverses planimetries i 
fotografies de monumens prehistòrics 
pel que és un excelent referent per 
conèixer el seu estat a finals del segle 
XIX. 
 
E. Cartailhac va tractant diversos 
monuments i jaciments i intenta fer descripcions i, fins i tot, interpretacions de les restes 
estudiades. Sobre el tema d’aquest treball, els cercles talaiòtics, no en fa cap menció 
sobre la seva funcionalitat. La única relació que fa d’un cercle es troba dins l’apartat que 
dedica a l’estudi dels recintes de taula, ja que el veu amb una planta similar, però sense 
la pilastra central: “J’ai rencontré à Torre-d’en-Galmés un édifice au moins aussi 
considérable mais d’un plan différent : il est rond; le grand pilier central fait défaut; de 
plus petits sont encore intacts; il y a des restes bien visibles de murs intérieurs à peu 
près concentriques à l’enceinte, une porte basse, un vestibule, et, au dedans ou au 
dehors, des caves mégalithiques qui longent le mur et s’appuient sur ses assises 
inférieures” (p. 22-23). A partir d’aquest moment, es coneix aquest edifici amb el nom 
de Cercle Cartailhac. 
 
3.1.8. Hernández Sanz, F. (1908) 
 
Francisco Hernández Sanz va publicar el seu llibre a inicis del segle XX on intenta fer 
un repàs de la Història de Menorca. La part dedicada a la prehistòria és la més fluixa de 
totes ja que encara no s’ha començat el treball científic d’excavacions arqueològiques. 
De fet, el 1916 aquest mateix autor, junt amb el professor Vives Escudero faran una de 
les primeres excavacions de l’illa, al jaciment de Biniaiet (Maó) on excavaran un cercle 
d’habitació talaiòtic. Però no serà fins l’any 1973 que es publicarà un article sobre els 
treballs d’aquesta excavació per part del seu fill, Francesc Hernández Mora, i Josep 
Mascaró Passarius. 
 
F. Hernández Sanz recull la informació que va donar Diodor Sícul al segle I aC on deia 
que els menorquins enterraven els seus morts sota grans munts de pedres, pel que 
atribueix bona part de les restes megalítiques a necrópolis (p. 88). De totes formes, 
distingueix sis tipus diferentes de monuments: “Talayots, Cuevas, Nauetas, Taulas, 
Círculos y Murallones(...)” (p. 79). Creu que l’estudi conjunt de les diferents tipologies 
serà el que podrà aportar informació sobre la cultura prehistòrica de l’Illa 
 

Figura 10: Planimetria del Cercle Cartailhac 
publicada per l’autor (1892) 
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Pel que fa a la menció dels cercles, Hernández Sanz els relaciona molt directament amb 
els recintes de taula: “Hállanse las taulas rodeadas de un Círculo, por lo general en 
forma de herradura, compuesto de pilares de poca elevación y de forma prismàtica 
cuadrangular, dispuestos en dos filas y distanciados del pie de la taula de 5 á 7 metros.” 
(p. 86). També menciona altres estructures que estan al voltant dels recintes de taula, 
però sense la pilastra central: “Otros círculos, de diferentes forma, unidos por tangencia 
y formando enmarañada red, encuéntranse á menudo, si bien desprovistos de taula 
central, en aquellas estaciones no profanadas todavía.” (p. 86). 
 
3.1.9. Vives Escudero, A. (1905-1910) 
 
El professor Antonio Vives Escudero va treballar principalment la numismàtica, encara 
que també va tractar la prehistòria en alguna de les seves publicacions. Però, on es troba 
informació sobre les restes prehistòriques de Menorca és en un treball titulat “El Arte 
Egeo en España”. També tenia preparat un treball sobre els monuments de Balears, que 
va quedar inèdit, però el seu manuscrit es pot consultar on-line a la pàgina web del 
CSIC. 
 
En aquesta publicació, dedica un petit apartat a parlar dels cercles que es poden veure 
als jaciments arqueològics. Però segueix la línea que ha estat habitual en els autors 
anteriors, on relaciona els cercles amb els recintes de taula: “En el centro de estos 
círculos se encuentra el monumento que se designa con el nombre de Taula formado 
por dos piedras en forma de T (...)” (Vives, 1910, p. 14). Així i tot, descriu altres 
cercles: “Algunos de estos círculos tienen de diámetro de 5 á 6 m; en este caso no se 
nota que tuvieran monumento alguno en su interior, estos son los que llamamos círculos 
sencillos; algunas veces están adosados á Talayotes, otras á los círculos mayores y á 
veces aislados” (Vives, 1910, p. 12-13). 
 
Dedica alguns paràgrafs a descriure l’estructura 
arquitectònica dels cercles, parlant dels murs, 
columnes i pilastres que es poden trobar al seu 
interior: “El resto del muro es de construcción muy 
compleja, su espesor suele ser de un metro, con 
doble paramento; el exterior, de piedras grandes en 
general, en el interior, al contrario abundan las 
piedras pequeñas; (...)” (Vives, 1910, p. 13). Les 
columnes interiors que es veuen als cercles les 
denomina menhir, i explica que fan un cercle més 
petit dins el més gran (Vives, 1910, p. 13). 
 
També parla de la possible funcionalitat de les 
estructures circulars. Les relaciona amb el text de 
Diodor Sícul en que els talaiòtics enterraven els 
seus morts en túmuls de pedres i considera que les 
taules podríen servir com a llocs per a la 
descarnació dels cosos. Els cercles els veu “como 
limitación para la pràctica de ese rito de purificación, al par que dá mayor garantía 
contra cualquier intento de profanación; y por último, para cerrar todo el terreno 
destinado a enterramientos y prácticas piadosas, y para mayor seguridad y reposo de los 
muertos” (Vives, 1909, p. 67). 

Figura 11: Planimetria d’un cercle 
d’habitació amb sala hipòstila 
adossada, de Torre d’en Galmés 

(Vives, 1909) 
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3.1.10. Chamberlain, F. (1927) 
 
Aquest autor britànic relata el seu viatge a les Balears i dedica un apartat a la descripció 
de les restes prehistòriques que visita. Dins el seu llibre, comenta que Ramis utilitza el 
terme de cercles referit als recintes de Taula i així és com ell l’utilitza: “After Ramis, 
these encircling walls are called circulos –although the never that, watever they may 
have been.” (p. 220). 
 
3.1.11. Hernandez Mora, J. (1924-1949) 
 
Joan Hernández Mora segueix la linea començada pel treball del seu pare, Francesc 
Hernández Sanz. Els treballs que dedica a la prehistòria de Menorca són més divulgatius 
que científics. Aquest autor va publicar un primer text l’any 1924 a la Revista de 
Bibliotecas, Archivos y Museos de Madrid, que posteriorment va revisar, no gaire a 
fons, i publicar l’any 1949 a la Revista de Menorca. 
 
Dins els poblats talaiòtics menciona l’existència de diferents tipus de monuments, entre 
els quals, els cercles. Però com ja havia fet el seu pare, els relaciona amb les taules: 
“Hállanse todas las taulas rodeadas de su correspondiente círculo(…)” (1924, 2ª part, p. 
10). Descriu també altres estructures molt similars als cercles que envolten les taules, 
“(…) si bien de mayor diámetro, y formados de grandes piedras planas los unos y de 
construcción más sólida los otros” (1924, 2ª part, p. 22). Aquestes estructures (talaiots) 
poden arribar a tenir fins a 20 m de diàmetre. 
 
Tot i fer aquesta identificació dels cercles dels poblats talaiòtics, s’ha de mencionar que, 
al principi dels seu article, descriu les coves artificials. És en aquestes estructures on 
l’autor situa l’hàbitat prehistòric de l’illa, en base a un texte d’Estrabó on aquest autor 
grec descriu que els habitants de les Balears viuen en coves als penyasegats. Reconeix 
que dins algunes coves s’han trobat materials que s’han interpretat com a aixovars pels 
morts, pel que no descarta l’us funerari de les coves, encara que el considera un fet 
puntual (1924, 1ª part, p. 50). 
 
Finalment, s’ha de destacar que en la revisió que fa del seu text l’any 1949 ja abandona 
la denominació de cercle per a l’estructura que envolta les taules i opta per utilitzar el 
terme recinte. Explica que “(…) los tales círculos no son realmente circulares, como 
puede verse por los ejemplares diseñados parece aconsejable sustituir tal denominación 
por la de recinto de la taula, a todas luces más adecuado.” (1949, p. 282). 
 
3.1.12. Murray, M. (1932-1938) 
 
Margaret Murray és una arqueòloga britànica que vingué a Menorca arran de les seves 
investigacions sobre la religiositat a la prehistòria. Als anys 20 va excavar als temples 
de Malta i allà es va assebentar de l’existència dels monuments de Menorca. A principis 
dels anys 30, va poder realitzar un parell de campanyes d’excavació a l’illa amb 
l’objectiu fonamental d’investigar els recintes de taula. Els seus treballs es van centrar 
als jaciments de Trepucó i Sa Torreta de Tramuntana i van anar més enllà dels santuaris 
ja que també excavà una naveta d’enterrament, a Sa Torreta de Tramuntana, i restes 
d’hàbitats prehistòrics a Trepucó i Sa Torreta. Aquí es revisaran les explicacions que fa 
sobre les estructures d’habitació. 
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A diferència d’autors anteriors, no 
parla de cercles als poblats. El 
recinte de taula l’anomena 
“temenos” i els talaiots els considera 
les cases del poblat (1934, p. 12). 
Tots els espais que excava al voltant 
dels “temenos” de Trepucó i Sa 
Torreta els considera cambres o 
galeries: “The building consisted of 
several chambers of varying sizes, 
some large enough for living rooms, 
others so small as to be little more 
than cupboards. The indications go 
to show that the building was 
entirely for secular uses, either as a 
dwelling-place or as a workshop, possibly for both; and that it was probably occupied 
for a considerable time as ther is evidence of elargement and of alteration” (1932, p. 
11); “These galleries, wich are now open enclousures, may have been dwelling-places 
for the priests, storehouses, workshops, or stables for animals. It is possible that they 
may have begun as abodes for human beings and have gradually degenerated into places 
for keeping animals.” (1934, p. 13). No sap si adscriure aquests espais a llocs 
d’habitació, magatzems o, fins i tot, les cases pels sacerdots dels cultes dels recintes de 
taula. 
 
Pel que fa a l’arquitectura, considera que aquestes galeries no estan tan ben construïdes 
com el recinte de taula: “The style of building was the rough dry-walling for the 
“galleries” at both Trapucó and Sa Torreta, in other words, it was built of rougher stones 
less carefully laid than the walls of a temenos. The stones are carelessly chipped and are 
small in size as in a modern field wall. The irregularity of the building was so great that 
the limit of the structure in any one direction was impossible to ascertain until boths 
sides of each wall bad been excaveted along their whole length to ground level.” (1938, 
p. 11). I els murs estan fets amb doble parament, característica que la majoria d’autors 
descriuran als seus escrits: “The method of buildind was the normal style, viz., two skin 
walls a few geet apart, built of blocks of stone, while the space between the two walls 
was filled with rubble” (1938, p. 13). 
 
3.1.13. Martínez Santa-Olalla, J. (1935) 
 
Julio Martínez Santa-Olalla va tractar les Balears dins els seus treballs sobre la 
Mediterrània. Pel que fa a Menorca, relaciona la cultura prehistòrica de l’illa amb altres 
monuments que es poden trobar en altres punts de la Mediterrània, com els nurhagues 
de Sardenya. Al seu article fa un repàs dels monuments que es troben a l’illa i després 
descriu les restes que va trobant en diferents poblats. 
 
És molt interessant el seu treball ja que per primera vegada relaciona espais circulars 
amb possibles cases, tot i que són “edificios mal conocidos de planta circular.” (p. 18). 
Fins i tot, ens diu que “Examinando detenidamente estas construcciones vemos que, 
tanto por sus dimensiones como por su disposición, no es aventurado el suponer fuesen 
casas o “palacios”, si se quiere” (p. 18). 

Figura 12: Fotografia del “Barri Sud”, excavat per M. 
Murray al jaciment de Trepucó (1932) 
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També descriu, més detalladament que altres, les estructures que troba dins els recintes 
circulars. Arriba a parlar d’una estructuració en dos pisos d’algunes d’aquestes cases: 
“En la parte baja, cuando hubo dos pisos, estuvieron acaso los graneros, despensas y 
almacenes, ya que para esto poseen cualidades excepcionales. La parte alta o piso 
superior, fue la vivienda amplia y confortable.” (p. 18). 
 
Sobre la construcció de les cases explica el 
següent: “La construcción de las casas és mixta, 
de muros formados por grandes losas 
perfectísimamente labradas, idénticas a las de los 
recintos de las taulas, y muros de bloque de 
aparejo ciclópeo ordinario. Hay habitaciones 
generalmente cuadradas o rectangulares, algunas 
con ábsides e irregulares por completo no faltan 
tampoco. Grandes pilastras sirvieron para sostener 
la techumbre. Parece ser que ha existido, en 
alguna casa, un patio más o menos central en el 
que se han encontrado pilas y morteros de piedra 
de grandes dimensiones” (p. 32). Aquí ja es 
troben mencionades algunes de les característiques arquitectòniques que més endavant 
definirà clarament Mª Lluïsa Serra: els murs de doble parament i el pati central de les 
cases. 
 
Fins i tot, parla d’un possible urbanisme dins els poblats talaiòtics: “Es notable en San 
Agustín el poder observar algo de la disposición de espacios libres, de “calles” entre las 
construcciones circulares, que no bajan de catorce, y las rectangulares últimamente 
aludidas” (p. 28). 
 
Finalment, en aquesta cita es pot veure la relació que fa de les restes prehistòriques 
menorquines amb Sardenya. Creu que les cases circulars són més similars a 
construccions sardes que a les de Mallorca: “Las casas circulares de Menorca, por 
ejemplo, son otro elemento extraño a las Baleares; compárese el grupo de viviendas de 
Tirant con las inmediatas al nuraghe Losa de Abasanta, por no citar más que un caso, y 
podrá verse la indentidad entre las Baleares y Cerdeña.” (p. 51-52). 
 
3.1.14. Serra Belabre, Mª Ll. (anys 60) 
 
Mª Lluïsa Serra Belabre és la gran impulsora dels estudis sobre prehistòria de Menorca 
després de la Guerra Civil. La seva col·laboració amb l’equip del doctor Lluís Pericot va 
propiciar que es duguessin a terme un seguit d’intervencions a diversos jaciments de 
l’illa, amb la finalitat d’establir la seqüència de la prehistòria de Menorca. Aquests 
treballs van ser subvencionats per la Fundació Joan March dins el projecte “Estudio de 
la Edad del Bronce de Baleares”. En el marc d’aquest projecte, es van fer diverses 
excavacions arqueològiques, entre d’altres a la naveta d’es Tudons o a Sant Vicenç 
d’Alcaidús. 
 
Arran d’aquestes intervencions, Mª Lluïsa Serra va poder tirar endavant una de les línies 
d’investigació del projecte del doctor Pericot, ja que un dels objectius que es van 
proposar amb la beca de la Fundació March va ser “...completar el estudio de los 

Figura 13: Restes d’una casa de Biniaiet 
(Martínez, 1935) 
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círculos, general estructura de los poblados talayóticos menorquines, a la que hasta 
antes de nuestros estudios se había prestado escasa atención.” (1965, p. 153). 
 
Després de les excavacions fetes als jaciments de Sant 
Vicenç d’Alcaidús i de Torelló, Mª Lluïsa Serra ja estava 
en disposicó de definir la planta de la casa talaiòtica: “A 
los círculos se les prestó en la bibliografía arqueológica 
menorquina escasa atención, limitandose los autores a 
citar su existencia, al parecer sin ni siquiera curiosidad 
para saber lo que eran. Y ha resultado su estudio científico 
del más alto interés por habernos dado la estructura de la 
casa prehistórica menorquina, puesto que ha sido posible 
señalar en ellos la existencia segura del hogar, y la 
probable de santuario familiar, gineceo, patio central y 
otras depedencias al mismo tiempo que se comparaba la 
repetición de esta distribución en las estaciones ciclópeas 
donde se ha investigado.” (1977, p. 41). Per tant, 
“Aunque sólo se hayan practicado excavaciones en los 
círculos de San Vicente de Alcaidús y en uno de Torelló, 
es posible afirmar que muchos de ellos, sino todos, tienen 
idéntica o muy semejante distribución.” (1965, p. 163). 
En el capítol 5 es revisarà l’estructuració arquitectònica 
que proposa de la casa talaiòtica. 
 
Finalment, també menciona com creu que s’organitza un poblat talaiòtic: després de 
“...las excavaciones realizadas en los círculos de Torelló y números 1 y 2 de San 
Vicente de Alcaidús (Alayor), hemos podido llegar a la conclusión de que un poblado 
talayótico menorquín está compuesto por una serie de círculos secantes a uno o varios 
principales y entre sí, poseyendo alguno de estos círculos –no todos, ni la mayor parte- 
una sala hipóstila adosada a un tramo de su muro exterior, sin que la orientación de la 
misma constituya una regla general; ...” (1965, p. 160). 
 
3.1.15. Mascaró Pasarius, J. (1968) 
 
Tot i la seva formació autodidàcta, fora del món acadèmic, Josep Mascaró Pasarius va 
dur a terme una tasca ingent dins el món de la prehistòria de les Illes Balears. És autor, 
entre altres coses, de les primeres cartes arqueològiques de Mallorca i Menorca. Pel que 
fa a la seva obra científica, el seu treball destaca més pel recull que fa de la informació 
prèvia d’altres autors, que per aportacions novedoses pròpies. 
 
Sobre els cercles talaiòtics, dins el seu llibre, els menciona com a part de les estructures 
que es troben dins els poblats: “Los poblados estan formados por diversos tipos de 
construcciones: talaiots de planta circular y rectangular, habitaciones de planta diversa, 
cuevas, y en Menorca encontramos además en ciertos poblados, taulas, círculos, y salas 
hipóstilas, monumentos que no se conocen en Mallorca” (p. 557). 
 
A la seva obra ja es troba un reconeixement a la feina feta per Mª Lluïsa Serra, 
mencionant que gràcies a ella es coneix que els cercles van ser les cases de l’època 
talaiòtica. Tot i que ja molts autors anteriors havíen mencionat els cercles als seus 

Figura 14: Llar de foc del 
Cercle 1 de Sant Vicenç 
d’Alcaidús (Arxiu Serra, 

Ateneu de Maó) 
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treballs, Mascaró explica que realment serà aquesta autora la primera que definirà la 
seva planta i la seva funcionalitat (p. 579-580). 
 
3.1.16. Pericot García, Ll. (1975) 
 
El doctor Lluís Pericot García va desenvolupar part de la seva tasca professional en 
relació a la prehistòria de Balears. Va dirigir un equip d’investigadors arran d’obtenir 
una beca de la Fundació March amb el projecte “Estudio de la Edad del Bronce de 
Baleares”. Entre finals dels anys 50 i principis del 60 del segle XX, es va desenvolupar 
les tasques d’aquesta beca, amb el treball ja mencionat de Mª Lluïsa Serra a Menorca. 
 
Al final de la seva trajectoria científica, Ll. Pericot va publicar un llibre on recollia la 
seva visió sobre la prehistòria de Balears. Aquí no fa gaire cas dels cercles, ja que se 
centra més en la resta de construccions (talaiots, taules, navetes, sales hipòstiles, 
sepulcres,...). Pràcticament, la única menció a aquestes estructures és la següent: “En el 
interior de todos estos poblados, envueltos por la maleza, pero identificables, se ven los 
restos de construcciones circulares que en esta isla parecen ser el elemento componente 
principal de los lugares de habitación. Estos círculos, que pueden haber tenido 
diferentes destinos, pero que imaginamos en su mayor parte habitaciones, con sus 
hogares, aunque hallemos en otros conjuntos habitaciones de planta rectangular, se 
agrupan en forma curiosa. En Alcaidús, donde los vimos por vez primera, se 
yuxtaponen como cortándose. Es posible que los restos de construcciones circulares y 
de una sala hipóstila que hemos puesto al descubierto en San Vicente de Alcaidús 
formen parte del poblado o ciudad (pues, en tal caso, sería muy extensa) de Biniaiet, que 
Vives excavó en parte hacia 1916. Lo interesante y nuevo aquí son los círculos secantes, 
con sus estructuras absidales en su interior y con las salas hipóstilas adjuntas. Una vez 
limpiado el recinto, vimos que sería empresa relativamente fácil levantar las piedras o 
pilastras caídas y será fácilmente visitable por su situación junto al km 6 de la carretera 
general que atraviesa la isla” (p. 82-83). 
 
3.1.17. Rosselló-Bordoy, G. (1986a) 
 
Guillem Rosselló Bordoy va ser director 
del museu de Mallorca durant molts anys. 
Des d’aquest càrrec va poder tirar 
endavant diverses investigacions sobre la 
història de Balears, tant de la seva 
prehistòria com de la història medieval. 
Entre altres, es poden destacar els seus 
treballs sobre el món islàmic de Mallorca. 
 
Durant uns anys, va tenir una estreta 
relació amb l’arqueologia de Menorca, ja 
que, arran de l’adquisició per part del 
Ministeri de Cultura de l’estat espanyol 
del jaciment de Torre d’en Galmés 
(Alaior), el van anomenar director dels 
treballs de neteja i excavació que es van 
dur a terme al jaciment entre l’any 1974 i 
1984. Fruit de tota aquesta tasca 

Figura 15: Plànol del Cercle 2 de Torre d’en 
Galmés (Rosselló, 1986a) 
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investigadora van ser una sèrie d’articles i una petita monografia sobre les excavacions 
fetes. Les seves intervencions van incloure el recinte de taula, un conjunt de sitges 
interpretades com a dipòsits d’aigua i alguns cercles d’habitació a diferents punts del 
poblat. 
 
Sobre les cases talaiòtiques diu el següent: “El edificio que conocemos con el nombre 
genérico de círculo es el elemento más característico del habitat protohistórico 
menorquín. Identificado a partir de las investigacions de Maria Luisa Serra en Alcaidus 
dicha edificación responde a un esquema teórico que se podría definir del modo 
siguiente: 
Edificación de planta en disposición de corona circular formada por dos paramentos 
paralelos que encuadran un espacio central a cielo abierto. Este patio suele presentar un 
aljibe o depósito de recogida de aguas. El ámbito de ocupación humana se halla 
representado por la zona de la corona dividida en habitaciones con acceso directo al 
patio” (p. 41). 
 
Això sí, arran de les excavacions fetes als diferents cercles, pot comprovar que han patit 
modificacions “muy intensas y que ningún círculo ha llegado a nosotros conservando su 
estructura primitiva” (p. 41). Aquest fet es pot comprovar perfectament amb les plantes 
dels Cercles 1 i 2 de Torre d’en Galmés. 
 
A nivell arquitectònic, es fixa tant amb els cercles que ha excavat com en el Cercle 
Cartailhac i ens diu que “(...) presentan una técnica constructiva depurada y de 
disposición regular (...)” (p. 41). El parament exterior es construeix amb un sòcol sobre 
el qual es col·loquen grans blocs de pedra verticals, mentre que el parament intern està 
construït amb pedra petita disposada irregularment. També menciona la presència de 
pilastres encaixades dins aquest mur intern (p. 41-42). 
 
Finalment, fa una descripció dels cercles excavats un per un, que serà revisada al capítol 
5.2.7. 
 
3.1.18. Plantalamor Massanet, Ll. (1991) 
 
Lluís Plantalamor Massanet ha treballat molt l’arquitectura prehistòrica i protohistòrica 
de Menorca, fet que es pot comprovar a la seva tesi doctoral. En aquest treball, l’autor 
fa un repàs de l’evolució de l’arquitectura des del primer poblament de l’illa, fins a les 
darreres construccions fetes pel món talaiotic de l’illa. 
 
Sobre el tema objecte d’aquest treball, la casa de planta circular de l’illa de Menorca, 
comenta alguns trets a tenir en compte. Un primer punt és la diferència ostensible en la 
planta respecte de les cases del mateix periode que es troben a Mallorca: “L’estructura 
de pati central, de tradició mediterrània, però freqüentment amb parets corbes, comuna a 
Menorca, contrasta amb les estructures de plantes quadrades i rectangulars, sense pati 
central més corrents a Mallorca” (p. 10). 
 
Pel que fa al seu moment de construcció, el situa des de l’inici del món talaiòtic, cap al 
1400 aC. Aquesta cronologia tan elevada contrasta molt amb la proposada per altres 
autors, sobre el 600 aC. 
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En relació a la seva estructura interna, la 
veu com una possible herència de l’hàbitat 
d’èpoques anteriors, ja que dins “les 
navetes ja hi havia espais de funció ben 
definida (llars, magatzems, porxades, 
tancats, tallers,...) i per tant ens podem 
demanar en quina mesura la casa talaiòtica 
recull aquesta diversificació de funcions.” 
(p. 423). Les excavacions realitzades a 
diversos jaciments ja “deixen clar que la 
distribució interna i externa de les cases 
amb pati central respon a una 
diversificació dels espais interns segons el 
seu ús, com ja va sospitar Mª Ll. Serra” (p. 
423). Per tant, distingeix els següents 
espais: 
-Entrada-corredor exterior 
-Cuina-llar 
-Espai destinat a activitats artesanals 
domèstiques 
-Magatzems 
-Habitacions amb subdivisions de pedra (p. 423-424) 
 
També explica que aquestes cases circulars serien “el resultat de l’evolució 
d’estructures anteriors, com els espais “de planta de ronyó” (com els anomena G. 
Rosselló Bordoy), i que es poden documentar al conjunt talaiòtic de Trebalúger” (p. 
424). 
 
La casa de pati central és ben coneguda a la prehistòria mediterrània, pel que ho veu 
normal que s’acabi incorporant a la construcció protohistòrica menorquina. Serà durant 
“el talaiòtic III, quan es concentra la població en poblats i es fa habitual usar a l’interior 
de les vivendes les tècniques reservades fins aquell moment als edificis cultuals (taules), 
com pilastres, columnes monolítiques i murs rectes” (p. 424-425). I no serà fins al final 
d’aquest món talaiòtic quan “incorporen un nou element: la façana recta o còncava, que 
fa com una porxada (Torelló d’en Sintes), o un pati exterior (Torre d’en Gaumés) o un 
pati comunal (Torre d’en Gaumés, als cercles Cartailhac i a la zona de la sala hipòstila 
Flaquer)” (p. 425). 
 
3.1.19. Enciclopedia de Menorca, Tom VIII (1995) 
 
Uns anys més tard, el mateix Lluís Plantalamor, junt amb Cristina Rita, publicaren la 
part prehistòrica del tom VIII de l’enciclopèdia de Menorca, dedicat a l’arqueologia. Per 
tant, l’espai on es tracten les estructures d’hàbitat circulars és molt similar a com ja ho 
va fer Ll. Plantalamor a la seva tesi. 
 
Les cases es troben formant part dels poblats: “Juntament amb el talaiot i al seu voltant 
se situa el poblat i l’àrea d’influència, que es forma amb unitats d’hàbitat sovint amb 
unes estructures més o manco de planta circular i corba que responen a les necessitats 
d’hàbitat del nucli cel·lular de la societat o família. Aquesta família, definida pels 
elements humans i materials que conviuen en un hàbitat diferenciat amb llar pròpia, ha 

Figura 16: Plànol del Cercle 2 de Sant Vicenç 
d’Alcaidús (Plantalamor, 1991) 
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de gaudir d’un mínim de possibilitats materials que ens és reflectit per l’utillatge en part 
conservat” (p. 56). 
 
Pel que fa a la seva distribució, “en una estructuració ideal 
de la casa menorquina trobam sempre uns mateixos 
elements que es repeteixen mimèticament (...)” (p. 151). 
Aquests espais interns són els mateixos ja definits 
anteriorment, amb algun canvi de denominació: 
-Entrada-corredor 
-Pati central 
-Cuina o llar 
-Espai destinat a les activitats artesanals domèstiques 
-Magatzem d’eines d’us domèstic 
-Magatzem de queviures i d’instruments d’us cotidià 
-Cambres (p. 151-156) 
 
Aquests autors també mencionen la presència d’elements 
exteriors a l’estructura, com són “forns, estables, solls o 
magatzems d’instrumental agrícola...” (p. 156). 
 
Pel que fa als elements arquitectònics, “l’ús de grans pilastres monolítiques a plantes 
absidals i quadrades és fenomen clarament tardà, o bé adaptats progressivament de les 
tècniques arquitectòniques de les taules o bé per influència de l’arquitectura clàssica” 
(p. 163). També es documenten “conjunts formats per diverses unitats 
intercomunicades, com trobam a la part sud de Torre d’en Gaumés o al sud del talaiot 
central de Biniaiet, i en els quals notam un cert regust orientalitzant d’ostentació de 
poder, diferent a la tradicional austeritat de les construccions properes al talaiot” (p. 
163). 
 
3.1.20. Enciclopèdia de Menorca, Tom IX (2001) 
 
Els tres autors del text (Antoni López, Joana Gual i Simón Gornés) han participat en 
excavacions arqueològiques de Mallorca i Menorca i han publicat diversos articles i 
llibres, tant junts com a nivell individual o amb altres autors. 
 
En aquest tom de l’enciclopedia de Menorca es fa un repàs de l’evolució del primer 
poblament de l’illa fins el final del món talaiòtic. No s’analitza l’arquitectura domèstica, 
pel que no hi ha cap descripció de les estructures d’hàbitat. La única menció que fan de 
l’hàbitat protohistòric està basat en les tesis de l’equip de la UAB (dirigit per Vicente 
Llull): “Cap al 1100-1000 aC, la cultura talaiòtica s’hauria consolidat a tot el teritori de 
les Illes Balears i, a partir del 600 aC, els talaiots començarien a abandonar-se, moment 
que marcaria la fase denominada posttalaiòtica. Seria un moment de nous canvis en els 
models arquitectònics i d’un nou concepte de l’espai en les cases, que ara incorporen un 
pati central a cel obert” (p. 140). 
 
3.1.21. Lull, V; Micó, R.; Rihuete, C.; Risch, R. (2001) 
 
Des de la UAB s’ha desenvolupat un equip que ha treballat en diversos jaciments de les 
Illes Balears, com és Son Fornés a Mallorca o les coves d’es Càrritx i es Mussol a 

Figura 17: Casa 3 de Trepucó 
(Orfila et alii, 1995) 
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Menorca. Arran d’aquestes investigacions, han publicat diversos llibres i articles on 
tracten la prehistòria i la protohistòria de Balears. 
 
A Menorca no han treballat en 
jaciments d’hàbitat, només 
enterraments, pel que les seves 
mencions a l’estructura de les cases 
protohistòriques segueix la línia 
del que han mencionat autors 
anteriors: “A Menorca es coneixen 
habitatges d’aquesta època a Torre 
d’en Gaumés, Sant Vicenç 
d’Alcaidús (Alaior), Sant Agustí 
Vell (es Migjorn), Trepucó o 
Biniparratxet Petit (Maó). Es tracta 
d’edificacions delimitades per 
murs de doble parament de 
tendència corba, pseudocircular, 
freqüentment adossades unes a les 
altres. Igual que a Mallorca, en 
l’interior, s’hi distingeixen diversos receptacles i dependències destinades a finalitats 
diverses, com l’emmagatzematge, la preparació i el consum d’aliments. Així mateix, és 
de destacar la presència d’un pati central envoltat per una teulada que se sustenta sobre 
diverses columnes. La resta del sostre descansaria sobre pilastres adossades a la cara 
interna dels murs perimetrals.” (p. 65-66). 
 
3.1.22. Guerrero, V.; Calvo, M.; Gornes, S. (2006b) 
 
Aquests tres autors forman part d’un grup 
d’investigació de la UIB que ha treballat a 
Menorca a les excavacions del jaciment de 
Biniparratx Petit, concretament al seu talaiot i a 
les estructures adjacents. La zona on es va 
excavar una vivenda circular la va treballar un 
equip de la UB dirigit per en Joan Sanmartí i en 
Jordi Hernández. 
 
En aquesta petita enciclopèdia d’Història de les 
Illes es fa un repàs de la prehistòria i 
protohistòria de Balears. Sobre la vivenda 
talayótica de Menorca donen una série 
d’indicacions. Mentre que a Mallorca es 
documenten cases de planta ortogonal, com les 
de Son Fornés o Capocorb Vell (p. 58-59), a 
Menorca el tipus primitiu d’hàbitat no el veuen 
clar, ja que podria correspondre a estructures 
adosades a talaiots, però que avui dia estan molt 
arrasades. Seria el cas de les del costat del 
talaiot de Biniparratx Petit, que els hi donaren 

Figura 18: Hàbitat Posttalaiòtic 1 de Son Fornés 
(Lull et alii, 2001) 

Figura 19: Cases de planta ortogonal del 
jaciment de Capocorb Vell 
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datacions entre el 850 i 800 BC, però de les quals només es conserva una part de 
l’habitació. 
 
En canvi, al poblat de Trepucó sí que hi ha una estructura ben conservada. Tendria 
disposició radial i les datacions obtingudes corresponen a un interval cronològic del 
840-750 BC. “El hecho de que sean viviendas adosadas al talaiot, en una situación muy 
similar a las de Biniparratxet, permite sugerir que su construcción pudo remontarse 
también a fechas próximas al 800 BC” (p. 63). 
 
Serà durant el periode postalaiòtic quan es troben les cases circulars ben 
desenvolupades. “Una de las excavadas en el poblado de Biniparratx Petit ha 
proporcionado la primera datación absoluta para este tipo de vivienda: la muestra fue 
extraída del sedimento que rellenaba la trinchera excavada en la roca para asentar los 
cimientos, lo cual permitiría asociar esta muestra a los momentos de construcción. El 
resultado nos indica que se levantó con posterioridad al 530 y antes del 390 BC, sin que 
pueda descartarse que sea algo anterior, pues el resultado adolece de cierta imprecisión 
y existe alguna probabilidad, escasa aunque no descartable, que su origen se encuentre 
entre 760 y 710 BC.” (p. 178). La seva ocupació arribará fins a la romanització de l’illa 
(p. 178). 
 
Pel que fa a les cases, “Son edificios de planta aproximadamente circular, con muros 
perimetrales levantados con grandes losas ortostáticas, que albergan un espacio central o 
patio interior de planta también circular irregular y dependencias que se abren entorno a 
éste. En este espacio central suele situarse el hogar, que pudiera ejercer la función de 
cocina, pero también de horno para otros usos más industriales, como la cocción de 
cerámica. Generalmente se construyen las casas adosadas unas a otras, compartiendo 
muros medianeros, a modo de una estructura celular orgánica, y por lo general se 
observa un mismo diseño arquitectónico en diferentes poblados, com Sant Vicenç 
d’Alcaidús, Torre d’en Galmés, Biniparratx Petit, etc” (p. 177-178). 
 
A nivell arquitectónic, “éstas casas aparecen construidas con una magnífica técnica 
cilópia; los paramentos externos suelen estar levantados con enormes losas verticales 
bien trabajadas, así como enormes pilastras monolíticas, similares a las de las taulas, 
como elementos sustentantes y para reforzar las esquinas de las dependencias 
interiores” (p. 178-179) Moltes d’elles “se dotaron de enormes estructuras de 
almacenamiento en forma de depósitos subterráneos excavados en la roca” (p. 179). 
 
Pel que fa a la funció dels espais “la casa se dividía en dos habitáculos de planta 
rectangular destinados al descanso, que podían cerrarse mediante una puerta, así como 
en otras estancias destinadas a la molienda de cereales, y a la manufactura de utensilios 
e instrumentos y al almacenaje de productos.” (p. 179). A més destaquen la seva 
amplitud ja que poden arribar a tenir uns 100 m2. 
 
3.1.23. Casasnovas Camps, M. A. (2005) 
 
Miquel Àngel Casasnovas és un historiador menorquí que normalment ha tractat 
aspectes de la història moderna i contemporània de Menorca. Dins la seva producció 
bibliogràfica ha publicat dos llibres d’història, un de Balears i l’altre específic de 
Menorca, on fa un repàs de tots els periodes històrics. Per tant, el seu text està bassat en 
el relat d’altres autors ja que ell no ha dut a terme cap excavació arqueològica. 
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Així doncs, pel que fa a la casa diu que “és de planta circular. Consta d’una entrada-
corredor, un pati central i diversos àmbits que s’estructuren al voltant d’aquest pati 
(cuina o llar, cambres d’habitació, magatzem i espai destinat a activitats artesanals 
domèstiques).” (p. 72). 
 
Pel que fa a l’organització social, “Els poblats s’organitzaven en unitats domèstiques 
que practicaven una economia de subsistència, tot i que el conjunt de la comunitat 
col·laborava en les tasques col·lectives (construcció de talaiots, muralles i altres edificis 
d’ús col·lectiu). Tot plegat suggereix una concepció de família extensa i complexa, 
resident a un mateix habitatge” (p. 79). 
 
Finalment, parla de la seva perduració fins a època romana alt imperial i les 
modificacions que pateixen les estructures, amb l’aparició d’habitacions de planta 
rectangular (p. 118). Fins i tot, explica que “els grans poblats talaiòtics es van 
despoblant: Torre d’en Galmés, Son Catlar i Trepucó queden reduïts a simples pagui, 
centres de producció agrícola” (p. 118). 
 
3.1.24. Sintes Olives, E. (2015) 
 
Aquesta arqueòloga menorquina ha treballat en diversos jaciments de l’illa i, entre 
d’altres feines, va ser la directora dels treballs d’excavació al cercle Cartailhac de Torre 
d’en Galmés i de Trepucó, fent feina per al’empresa Patrimoni Arqueològic i Cultural 
(PAC), de Menorca. Recentment ha publicat una guia sobre la Menorca Talaiòtica, 
basada en la candidatura a Patrimoni Mundial que s’està promovent des del Consell 
Insular de Menorca. En ella, es fa un repàs dels diferents monuments prehistòrics de 
l’illa, dedicant un apartat als cercles talaiòtics. 
 
Dins la seva guia es pot trobar una descripció del que són els cercles: “Aquests nous 
habitatges, que anomenem cercles, estan construïts amb murs gruixuts de parament 
ciclopi i segueixen un patró arquitectònic molt homogeni. Tenen l’entrada al sud i les 
diferents habitacions s’articulen entorn d’un pati central, amb el fogar i la zona de cuina 
a l’extrem nord-est” (p. 32). Pel que fa a les funcionalitats de les habitacions, fa un 
repàs on al nord situa el dormitori, a l’oest magatzems i a l’est es poden combinar zones 
de descans amb espais dedicats a activitats productives. A l’exterior poden tenir un pati 
destinat a l’estabulació de bestiar (p. 32). També es troba un apartat més detallat on es 
repasan els diferents elements constructius dels cercles, revisant murs, portes, les 
diferents habitacions de la casa i fa una reflexió de com podrien ser les cobertes (p. 75-
76). 
 
 
Com es pot veure en aquest recorregut per la historigrafia de les cases circulars, tot i que 
des dels primers autors apareixen mencionats edificis de planta circular, no serà fins els 
treballs de Mª Lluïsa Serra que s’identificaran aquestes estructures amb les cases 
talaiòtiques. Aquesta investigadora definirà el que és la planta bàsica de la casa i els 
autors posteriors reafirmaran l’esquema proposat per ella, tot i ampliar els coneixements 
sobre aquests edificis. 
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3.2. REVISIÓ DE L’ARQUITECTURA TALAIÒTICA A MENORCA 
 
Tot i la gran monumentalitat de les construccions talaiòtiques menorquines, les seves 
característiques tècniques no han estat gaire estudiades. De fet, es té un treball de Mª 
Lluïsa Serra (1965) i els de Lluís Plantalamor (1991, 1992) com els estudis més 
complets d’aquest aspecte. La resta d’autors han tractat el tema molt per damunt, fent 
una lleugera descripció quan parlen d’algun monument. Només Mª Ll. Serra ofereix un 
repàs pels diferents elements constructius utilitzats en general, sense entrar en el detall 
de l’edifici on s’han utilitzat. Així doncs, els treballs d’aquests dos autors són la base 
principal sobre la que conèixer les diferents característiques tècniques de l’arquitectura 
talaiòtica. 
 
Un primer element a destacar del text de Serra és la distinció que fa de dos tipus 
diferents de paraments a les construccions talaiòtiques: el “talaiòtic” i el de “Lajas 
verticales”. El primer “(...) está formado por hiladas horizontales de bloques de piedra, 
que se superponen hasta llegar en algunos casos a considerables alturas” (Serra, 1965, p. 
155). L’anomena així perquè és el que es va utilitzar en la construcció dels talaiots. El 
segon tipus deu el seu nom “(...) al hecho de que su elemento principal sean unas 
piedras planas de grandes dimensiones colocadas en posición vertical (...)” (Serra, 1965, 
p. 155). Aquestes lloses es col·loquen sobre un sòcol de pedres com a fonament i sobre 
elles es disposen filades de blocs igual que al parament talaiòtic per assolir l’alçada 
desitjada (Serra, 1965, p. 155). 
 
Els murs estan construïts sobresortint cada filada una mica respecte a la inferior. Per 
tant, utilitzen el sistema d’aproximació de filades per preparar la coberta dels edificis. El 
parament talaiòtic diu que l’utilitzen a diversos tipus de monuments: talaiots, cercles (el 
parament exterior), i part de murades, navetes i sales hipòstiles. El mur de lloses 
verticals l’utilitzen als cercles i a bona part de les 
murades. En els murs dobles, el parament interior 
sempre és de tipus talaiòtic (Serra, 1965, p. 156). 
 
Un altre element arquitectònic que destaca Serra són 
les pilastres. De fet, descriu dos elements molt 
similars amb aquest nom. Unes són les pilastres que 
estan inserides als murs interiors de les construccions, 
que solen tenir un capitell. A nivell funcional, 
considera que “(...) estas “pilastras insertas” parece 
que tienen por objeto proporcionar mayor solidez y 
estabilidad al muro del cual forman parte; (...)” 
(Serra, 1965, p. 156). Les altres pilastres que descriu 
són exemptes i serveixen per suportar la coberta dels 
edificis. Estan col·locades sobre una base, són pedres 
de secció quadrada o rectangular i per sobre es troba 
el capitell on s’assenten les pedres de la coberta 
(Serra, 1965, p. 156-157)6. 
 
                                                           

6 Altres autors i la mateixa Serra, un poc endavant dins aquest mateix text, denominen aquestes pilastres 
com a columnes 

Figura 20: Pilastra inserida dins 
el mur intern del Cercle 1 de 
Sant Vicenç d’Alcaidús 
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Les pilastres inserides als murs les considera una característica dels murs de parament 
talaiòtic. En el parament de lloses verticals, considera que només es documenten 
aquestes pilastres si són recintes de taula (Serra, 1965, p. 156). 
 
Pel que fa a les portes de les construccions, també 
descriu una sèrie de característiques per tenir en 
compte. Algun cop estan construïdes amb 
brancals monolítics, però també amb blocs 
superposats. Per sobre s’assenta la llinda, per 
completar el tancament de la porta (Serra, 1965, p. 
157). Fins i tot, va documentar un tret especial en 
algunes portes, que ella va denominar “Puertas de 
doble jamba”. Aquest tipus de porta “(...) está 
constituida por un doble juego de jambas y dintel, 
de los cuales, el exterior tiene aquellas piezas 
formadas por dos lajas planas, verticales de una 
anchura conveniente para que tras ellas se puedan 
colocar las interiores un poco retiradas (...)” (Serra, 1965, p. 158). 
 
Finalment, parla de les cobertes que s’han documentat als edificis. Primer de tot, té 
dubtes de si es podien haver cobert amb elements vegetals, ja que no té cap evidència en 
aquest sentit. Només té en compte les cobertes amb pedra, ja que d’aquestes sí que n’ha 
pogut estudiar algun exemple. Tot i que els murs estaven construïts amb la intenció de 
fer una falsa cúpula, els talaiòtics no van saber completar aquest element constructiu. 
Els murs s’anaven apropant per reduir l’espai a cobrir i el sostre es feia amb lloses 
planes horitzontals. Aquestes lloses poden anar paral·leles als murs, o, aprofitant una 
pilastra o columna central, poden estar distribuïdes de forma radial des del capitell de la 
columna (Serra, 1965, p. 159). 
 
L’altre autor que ha tractat àmpliament l’arquitectura talaiòtica és Ll. Plantalamor, que, 
entre altres treballs, ha publicat la seva tesis doctoral dedicada a l’arquitectura 
prehistòrica i protohistòrica de Menorca. En ella fa un repàs de totes les tipologies de 
monuments documentades a Menorca, descrivint les seves característiques principals. 
Però no hi ha un apartat específic que parli de característiques generals dels edificis 
talaiòtics. 
 
No és objectiu d’aquest treball fer un repàs exhaustiu dels treballs de Ll. Plantalamor 
per veure com va definint els diferents elements arquitectònics. Quan es parli de la casa 
talaiòtica ja es veurà el que ens diu. En aquest apartat només es destacaran un parell de 
punts que són molt similars al que descriu Mª Lluïsa Serra. 
 
El primer correspon als diferents tipus de murs, on Plantalamor també defensa que 
tècnicament existeixen dos tipus: 
 
1.- Murs de filades superposades, generalment amb pedres desbastades i regulars i 
excepcionalment de formes poligonals sense treballar. Aquestes tècniques, juntament 
amb la coberta per aproximació de filades, les cobertes de forma radial i la utilització de 
columnes de grans tambors polilítics, s’aniran perfeccionant. 
 

Figura 21: “Puerta de doble jamba” 
del Cercle 1 de Sant Vicenç 

d’Alcaidús 
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2.- Murs que ordenen el parament en tres ordres: sòcol, 
llosa de cantell, i filades de pedres petites, que sovint es 
veuen reforçats amb pilars i columnes monolítiques i 
polilítiques (Plantalamor, 1992, p. 104). 
 
Segons l’autor, la primera tipologia de murs s’utilitza 
pels grans edificis: els talaiots i els monuments elevats. 
El segon tipus de mur el documenta principalment als 
recintes de taula, els cercles d’habitació i les sales 
hipòstiles que tenen adossades. Mentre els murs de 
filades superposades tenen clars precedents dins 
l’arquitectura menorquina, el mur de parament en tres 
ordres no té precedents a l’illa (els busca en 
l’arquitectura dels temples maltesos, p. ex) 
(Plantalamor, 1992, p. 104). 
 
L’altre punt està relacionat amb les pilastres. Com ja 
s’ha vist, Serra parla de pilastres inserides als 
paraments de lloses verticals, exclusius dels recintes de 
taula. Plantalamor també parla d’aquests elements, 
utilitzats als recintes de taula. Aquestes pilastres 
monolítiques verticals, a partir del Talaiòtic III, 
traspassen l’àmbit sacre i es poden trobar dins les 
construccions domèstiques (Plantalamor, 1992, p. 114-
115). 
 
Altres autors o grups d’investigadors han tractat el tema de l’arquitectura amb la 
descripció dels monuments que estaven estudiant, però sense fer un repàs global dels 
elements de les construccions talaiòtiques. 
 

Mª Ll. Serra 
Ll. 

Plantalamor 
Amics Museu 
Menorca 

J. Hernández 
Boston 

University 
J.C. de 
Nicolàs 

Muro 
(paramento 
talaiòtic y de 

lajas 
verticales) 

Mur de doble 
parament 

Mur de doble 
parament 

Mur de doble 
parament 

Doble muro Mur 

  Mur de 
compartimentació 

interna 

Paret 
mitjanera/mur 

mitger 

  

Columna 
(pilastra) 

Columna Columna Columna Columna Columna 

Pilastra Pilastra (Pilar) Pilastra (Pilar) Pilastra Pilar Pilastra 
Capitel Capitell     
Dintel Llinda Llinda  Dintel Llinda 
Umbral   Llindar  Llindar 

 Cuina-Llar Llar Llar  Llar 
 Pati Central 

(impluvium) 
Pati central Pati central  Pati 

central 
Cubierta Coberta Coberta Coberta Cubierta Coberta 

Taula 2. Terminologia arquitectònica utilitzada per diferents investigadors 
 

Figura 22: Talaiot de Trepucó i 
mur exterior del Cercle 7 de 

Torre d’en Galmés 
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Si es fa un breu repàs dels termes que han utilitzat diversos autors quan han descrit 
diferents elements que conformen la casa talaiòtica, es pot veure que bàsicament la seva 
terminologia és molt similar. Només en algun cas com el ja comentat abans de Mª 
Lluïsa Serra que utilitza indistintament el terme de pilastres i columnes pot provocar 
certa confusió sobre l’element descrit i la seva funcionalitat arquitectònica dins l’edifici. 
 
Per a aquest treball, s’ha cregut convenient plantejar un petit glossari7 de termes 
arquitectònics per tal de donar unitat als diferents elements de la casa talaiòtica. Tot i 
això, quan es facin citacions literals d’escrits de diferents autors es mantindrà la 
terminologia que hagin utilitzat, sigui o no coincident amb la nostra proposta de 
denominació. 
 
Per obtenir les definicions d’aquest glossari s’han revisat diverses fonts: diccionaris de 
construcció, diccionaris d’arqueologia, diccionaris de definicions generals i, fins i tot, 
algun article d’autors on es tracta algun terme. Per tant, s’ha de tenir en compte que 
algunes d’aquestes definicions tenen un punt de vista modern que pot ser una mica 
diferent del que es pot veure en els edificis talaiòtics, però que és un terme perfectament 
aplicable a un element prehistòric. 
 
 
3.3. TEORIA DE LA CASA 
 
La casa és una resposta que crea l’home enfront d’una de les seves necessitats bàsiques: 
tenir un lloc on protegir-se de les condicions ambientals del seu entorn natural, o 
d’altres espècies animals que poguessin competir amb ell per un mateix territori. Una 
forma d’hàbitat serà l’aprofitament d’espais naturals com són les coves. Durant el 
paleolític serà un dels llocs més utilitzats pels assentaments humans. Alhora també 
s’aniran fabricant estructures portables (tipus tenda) fetes amb troncs d’arbres o ossos 
d’animals i pells. 
 
Amb l’inici de la domesticació de plantes i animals, l’home crea una nova necessitat. Ja 
no depèn de sortir a caçar i recol·lectar per aconseguir aliments, sinó que els pot cultivar 
i criar. Per tant, crea un vincle molt més profund amb el territori que l’envolta i, poc a 
poc, les estructures d’hàbitat aniran agafant més importància i es construiran ja als llocs 
escollits que els convenen per controlar i cuidar la seva font de proveïment: “El refugi 
artificial i la producció d’aliments obligaren els homes i les dones a concentrar-se i a 
organitzar-se” (Pons, 1994, p. 9). 
 
Aquesta producció d’aliments permet, en un moment determinat, l’acumulació 
d’excedents i “(...) la posibilidad de cubrir el consumo alimentario de individuos 
dedicados a unas tareas que no se traducen inmediatamente en productos de 
alimentación” (Leroi-Gourham, 1971, p. 168). D’aquesta forma ja es pot trobar una 
especialització progressiva del treball, on hi ha gent que es dedicarà a la manufactura 
d’artefactes o a la planificació i construcció d’edificis, per exemple. Alhora també es 
crea un vincle amb el territori que l’envolta, ja que és l’espai en el que es desplaça 
habitualment per cobrir les seves necessitats bàsiques. Per tant, també és un factor 
important en la creació de les societats humanes. Tornant a citar a Leroi-Gourham: “Un 

                                                           

7 Aquest glossari es troba al Volum 2, de documentació annexa, d’aquest treball. 
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espacio habitado es un espacio ordenado, cuyos límites se pueden tocar en un tiempo 
compatible con la rotación de las operaciones cotidianas” (1971, p. 333) 
 
La casa, doncs, és un dels edificis més importants dels assentaments humans. La 
definició que es pot trobar al Diccionari de la Real Academia Española de la Lengua, en 
la seva primera accepció, diu: “Edificio para habitar”. El Diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans, també en la seva primera definició, diu: “Edifici destinat a servir 
d’habitació humana”. És la mateixa que ofereix el Termcat dins el seu Diccionari de les 
Arts d’Arquitectura, Escultura i Pintura. Cercant la definició en alguna altra llengua, en 
el diccionari online d’Oxford es troba aquesta altra definició de la paraula house, una 
mica més concreta: “A building for human habitation, especially one that consists of a 
ground floor and one or more upper storeys”. 
 
Des del punt de vista de l’arqueologia, diferents autors han intentat fer algunes 
definicions del que ells consideren el que és la casa. Mari Carmen Belarte fa una 
definició molt senzilla i similar a les que s’han vist als diccionaris: “considerem la casa 
com un edifici destinat a servir de lloc d’habitació a un grup humà” (Belarte, 1996, p. 
104). Això sí, a continuació fa una relació de diferents característiques que la 
complementen: espais interiors i funcionalitats. En un article posterior, la mateixa 
autora, seguint diferents autors anglosaxons, dóna la següent definició: “(...) 
normalmente el grupo doméstico o “household” se define como una unidad de 
producción, consumo y reproducción. (...) En todas las casas protohistóricas se 
identifican dichas actividades: la preparación y consumo de alimentos, algunas 
actividades productivas y, creemos, la residencia en común de un grupo humano” 
(Belarte, 2010, p. 125). 
 
Altres autors proposen que “(...) la casa puede ser entendida como un “microcosmos” 
que refleja conductas, hábitos y estructuras en el marco de la unidad familiar que, a la 
vez, nos pueden ilustrar sobre procesos de socialización en un sentido más amplio. De 
la cultura arquitectónica podemos inferir, pues, diferentes usos sociales (familiares, 
tribales, clasistas, etc), que nos ilustran tanto sobre la esfera de lo funcional como de lo 
simbólico” (Jiménez, Prados, 2010, p. 111). Una altra proposta és la següent: “La casa 
como “edificio para habitar”, pero también como espacio de la familia, constituye un 
escenario social privilegiado. El espacio doméstico construido es un producto social que 
a su vez crea sociedad, en tanto que actua como medio de expresión y transmisión de 
conductas y comportamientos” (Gutierrez, 2012, p. 139). Per finalitzar aquest breu 
repàs es revisarà una altra conceptualització de la casa: “Las unidades domésticas están 
asociadas a la recurrencia de actividades, pero no es posible generalizar cuales son esas 
actividades recurrentes. Los grupos reunidos por consanguinidad o afinidad son los que 
habitualmente se ubican en estas unidades, donde generalmente se expresa la 
producción de cuerpos y la produccion de mantenimiento de individuos (cuidados de los 
cuerpos y socialización de niños y niñas).” (Castro et alii, 2002, p. 7) 
 
Es veuen una diversitat de formes d’apropar-se a la casa, però es poden definir trets 
comuns. És un lloc construït on les persones tenen un refugi de l’entorn que els envolta. 
És un lloc social, on la gent es troba i es relaciona entre ells en múltiples aspectes de la 
seva vida quotidiana. És un lloc on es crea cultura, on la societat estableix part del que 
és la seva forma de vida i de relació amb l’entorn que l’envolta. És un lloc de producció, 
on es troben activitats relacionades amb la subsistència del grup ja que tant es pot 
preparar el menjar, com les eines necessàries pel treball del camp, com assegurar la 
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reproducció del grup familiar i el treballs associats a la cura i educació dels infants. És 
un lloc on poden sorgir pràctiques simbòliques de la comunitat, creant el “corpus” 
religiós de la societat en la que està inserida. 
 
Tots aquests aspectes comentats es poden trobar dins les cases, però amb el temps 
alguns d’ells acabaran agafant prou entitat com per ser mereixedors de tenir uns edificis 
propis i específics. Així, dins els assentaments més desenvolupats es poden trobar 
tallers per a la fabricació d’objectes o temples on es concentraran els cultes religiosos 
d’aquesta cultura, per exemple. El conjunt de cases, tallers, temples, magatzems, palaus, 
carrers, places, pous comunals i altres possibles construccions definiran els poblats i 
duran als investigadors a parlar d’urbanisme i de ciutats. Però aquest és un àmbit que 
supera el marc d’aquest estudi, pel que s’ha de tornar a fixar la vista amb les cases. 
 
Com ja s’ha estat comentant als paràgrafs precedents, dins la casa hom es pot refugiar 
de les inclemències del temps (pluja, calor, vent,...), es poden emmagatzemar els seus 
aliments i els seus estris personals, es poden desenvolupar tasques domèstiques 
productives; cuinar, fabricar ceràmica, metall, teixits, ornaments personals,...; és un punt 
de trobada de la família, on es produiran tot tipus d’aconteixements vitals (naixements, 
morts, matrimonis,...); etc. Fins i tot, s’ha de pensar que un mateix espai pot ser ocupat i 
utilitzat de forma diferent depenent de l’hora del dia (Rappoport, 1990) o de l’època de 
l’any en que es trobin. Així, els patis de les cases talaiòtiques poden ser utilitzats com a 
lloc de feina durant el dia i com a lloc de reunió durant la nit, per exemple: “Quién 
puede hacer qué, dónde, cuándo y con la requerida presencia y ausencia de quiénes (...)” 
(Adanez, 1998, p. 254). Aquesta pot ser una frase que resumeixi i il·lustri breument l’ús 
que es pot fer de la casa per part de la gent. 
 
Per tant, la casa es converteix en un bé de consum de la societat que la construeix (Wilk, 
1990). El nucli familiar, o fins i tot la comunitat, han de prendre la decisió de quin tipus 
de cases volen construir i l’esforç que dedicaran a la seva construcció. La pregunta que 
es fa la societat és si es pot invertir aquest temps en aquesta activitat. I si l’esforç que els 
suposa queda compensat pels beneficis que obtenen de la casa. 
 
La seva construcció, segons D. Sanders (1990), està condicionada per set factors que 
condicionen la forma de la casa: clima, topografia, materials a l’abast, nivell de 
tecnologia, recursos econòmics, funció i convencions culturals. El clima i la topografia 
venen donades per les condicions naturals del territori on s’assenta la comunitat. Els 
materials, els recursos econòmics i el nivell tecnològic depenen del grau de 
desenvolupament de la societat. A major desenvolupament, millors mitjans i millors 
solucions tecnològiques i a l’inrevés. Els dos darrers factors (funció i convencions 
culturals) depenen totalment del marc cultural de la societat on es desenvolupen. Una 
altra autora també posa el focus sobre l’aspecte cultural, ja que considera que la forma 
en què un grup organitza la seva cultura, determina com organitza l’ús de l’espai i la 
forma de les seves construccions (Kent, 1990). 
 
A nivell interpretatiu, es tendeix a interpretar la societat en base a la informació 
recuperada en l’excavació als hàbitats, que no deixen de ser res més que un àmbit privat 
d’aquella família (Curià Barnés, 1997, p. 80-81). El que es troba al seu interior és una 
petita part del que és tota la societat, que ofereix una informació molt important, però 
que s’ha de complementar amb la informació que es documenta en altres àmbits 
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d’aquesta cultura, com els edificis monumentals o les necròpolis, per exemple. Només 
així es podrà tenir una visió més global i real de la cultura estudiada. 
 
 
3.4. BUITS I MANCANCES DE LA INVESTIGACIÓ SOBRE LA 
CASA TALAIÒTICA. 
 
Les cases talaiòtiques són les estructures prehistòriques de Menorca més excavades i, 
per tant, són les que ofereixen un volum més important d’informació per a dur a terme 
el seu estudi. Es poden trobar publicacions de moltes d’aquestes excavacions, però no hi 
ha un treball global que recopili tota aquesta informació i que pugui oferir una visió més 
general del que són els cercles talaiòtics. 
 
El mateix passa amb els elements arquitectònics que les composen. Es poden trobar un 
parell de treballs on es descriuen els diferents elements constructius utilitzats pels 
talaiòtics (Serra, 1965; Plantalamor, 1991), però, a dia d’avui, es té un volum 
d’informació molt superior que ha de permetre tenir una visió més completa de la seva 
situació dins la casa i la seva configuració. 
 
Un altre punt a revisar és la seva adscripció cronològica. Per les dades que es disposen, 
a dia d’avui, les cases circulars de pati central es poden situar a partir del segle VI aC, 
cap a finals del món talaiòtic. També es tenen algunes dades sobre hàbitats documentats 
entre els segles VIII-VI aC. Encara falta acabar de documentar el pas de l’hàbitat en 
navetes d’habitació del món pretalaiòtic cap a les cases circulars talaiòtiques. Aquí ja es 
pot avançar que la manca d’excavacions als nuclis centrals dels poblats impedeix 
documentar millor aquest moment. Molts poblats talaiòtics es devien assentar sobre 
antics nuclis de població pretalaiòtics, pel que les noves estructures devien tapar les 
velles. Per tant, és una assignatura pendent dins l’arqueologia menorquina millorar el 
nostre coneixement sobre els moments inicials dels poblats talaiòtics i els seus 
habitants. 
 
Pel que fa a la utilització de la casa per part dels seus habitants, els diferents 
investigadors ja han aportat possibles funcionalitats dels espais. Per tant, s’ha de fer una 
feina de revisió conjunta de la informació i obtenir una visió més global de com 
utilitzen els talaiòtics els espais. En canvi, un aspecte mai tractat és la privacitat dels 
diferents àmbits de la casa en relació a l’exterior i que pot donar dades sobre com vivien 
i utilitzaven les cases. 
 
Un altre àmbit d’estudi poc treballat dins la prehistòria de Menorca és la demografia. 
Tot i haver algun càlcul fet, tant per un poblat (Rosselló, 1986a i b) com per cases 
individuals (Hernández i Salvà, 2009) és un camp on encara queda molt de treball per 
fer. De cara a aquesta tesi, no ha estat un àmbit que s’hagi estudiat, pel que queda 
pendent per un futur la possibilitat de fer algun tipus d’investigació en aquest camp. 
 
L’aplicació de les noves tecnologies informàtiques a la prehistòria de Menorca també és 
un àmbit que s’ha desenvolupat poc. Tot i això, per a aquest treball s’ha pogut comptar 
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amb la col·laboració d’una dissenyadora informàtica8 especialitzada en reconstruccions 
en 3D per tal d’intentar reproduir com seria una casa talaiòtica. En concret, s’ha intentat 
fer la reconstrucció del Cercle 7 de Torre d’en Galmés ja que, com s’ha comentat al 
capítol 1, es va poder participar en la direcció de les excavacions d’aquesta casa. Durant 
aquests treballs es van agafar mides en vistes a fer un treball d’aquest tipus. Gràcies a la 
feina d’aquesta dissenyadora s’ha pogut fer aquesta reconstrucció. 
 
Per completar la informació per a la simulació informàtica s’han utilitzat fotografies 
dels murs i altres elements estructurals del Cercle 7. No s’ha fet una presa exhaustiva de 
mides pedra a pedra ja que aquest sistema era suficient per tirar endavant la feina. Però 
aquesta recollida de dades és un altre camp a treballar. Conèixer millor les dimensions 
del material constructiu utilitzat, pot acostar a trobar algun sistema de medició utilitzat 
pel món talaiòtic. Fins i tot, es podria intentar comparar amb altres sistemes de mesures 
ben documentats, com poden ser els grecs i els fenicis, que són les cultures clàssiques 
que podrien haver tingut algun tipus d’influència sobre els talaiòtics en aquest sentit9. 
 
Així doncs, es pot veure que l’estudi de les cases talaiòtiques té molts punts per a ser 
desenvolupat. Dins aquest treball no es preten omplir tots aquests buits, ja que n’hi ha 
molts i són molt diversos. Per tant, es focalitzaran els nostres esforços en els que estan a 
l’abast de les nostres possibilitats d’investigació. 

                                                           

8  Marga Sintes és dissenyadora informàtica en 3D i col·laboradora d’Amics del Museu de Menorca en 
diverses campanyes d’excavació als jaciments de Talatí de Dalt i Torre d’en Galmés. 
9 Mencionar en aquest punt el treball que s’està desenvolupant dins el Projecte Modular promogut per la 
Universitat d’Alacant i sota la direcció de Fernando Prats Martínez. Un dels seus objectiu és comprovar 
l’existència de possibles construccions púniques dins el món talaiòtic de Menorca. Per a intentar 
aconseguir aquest objectiu estan fent una revisió de les dimensions de les pedres utilitzades als diferents 
edificis per veure si responen al cànon púnic. Potser aquest treball serà la base per a un estudi del sistema 
de mesures utilitzat pel món talaiòtic. 
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CAPÍTOL 4 

 
OBJECTIUS I METODOLOGIA DE LA TESI 

 
 
4.1. OBJECTIUS 
 
El coneixement sobre la cultura Talaiòtica és parcial. Tot i la gran quantitat 
d’excavacions arqueològiques fetes fins a dia d’avui, encara falta molta informació per 
tenir una visió més global i més real del que va ser i va suposar aquesta cultura, com 
s’ha pogut veure a l’apartat 3.1. El treball dels arqueòlegs en els diferents àmbits 
(domèstic, econòmic, ritual, funerari,...) d’aquesta societat serà el que permetrà obtenir 
noves dades que possibilitaran millorar el nostre coneixement. 
 
Un exemple clar és la casa talaiòtica de planta circular. Les excavacions fetes en 
aquestes estructures han estat nombroses, pel que es té molta més informació per 
estudiar-les avui dia comparant amb els treballs que va dur a terme Mª Lluïsa Serra al 
jaciment de Sant Vicenç d’Alcaidús, on es van posar les bases per a l’estudi d’aquestes 
estructures. 
 
Les possibilitats d’analitzar diferents aspectes de la casa talaiòtica, avui dia, són molt 
grans. Els avenços científics i tecnològics permeten arribar a conèixer molts detalls que 
fa uns anys eren quasi inimaginables. Això es nota als treballs desenvolupats pels 
diferents equips d’arqueòlegs amb les analítiques de C14, de matèria orgànica, 
d’antracologia, de pol·len i sediments, etc. Per tant, la documentació que es pot arribar a 
obtenir d’una excavació és molt gran i això es reflexa en els treballs que s’han anat 
publicant aquests darrers anys. 
 
Amb aquesta tesi es té un objectiu principal ben definit: ampliar i millorar el 
coneixement que es té sobre les estructures d’hàbitat que s’anomenen cercles 
d’habitació o cases de planta circular, pertanyents a la cultura talaiòtica. Com s’acaba de 
comentar, el volum d’informació disponible avui dia és molt gran, fet que ha de 
permetre millorar i avançar en l’estudi d’aquests edificis. 
 
Per a arribar a aquest objectiu final s’aniran assolint objectius més concrets. En primer 
lloc, s’analitzarà cada cas de forma individual, per tal de tenir la màxima informació 
possible sobre cada una de les estructures. Es revisarà tant la descripció de les cases 
com totes les analítiques que els equips investigadors hagin pogut fer sobre la seva 
excavació. 
 
Posteriorment, l’objectiu serà analitzar individualment cada element que forma part de 
la construcció dels edificis. D’aquesta forma es podran veure les diferents 
característiques i particularitats que el composen amb la finalitat de tenir una visió més 
global de com podia ser aquesta part de l’estructura de la casa. 
 
Un altre objectiu és fer una proposta tipològica de les cases talaiòtiques. Com s’ha 
comentat, hi ha un nombre important d’aquestes estructures excavades ja a Menorca, pel 
que, en base a les característiques que s’hauran pogut revisar de la seva planta i 
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estructura, s’estarà en disposició de fer una primera proposta. Aquí es tindran en compte 
tant aspectes estructurals com cronològics. 
 
També s’intentaran assolir altres objectius més enllà dels elements estructurals amb la 
finalitat de conèixer millor aquestes cases i com van ser utilitzades pels seus habitants. 
Aquí s’estudiaran dos aspectes diferents. Un fa referència a la funcionalitat dels espais, 
per tal de veure com es van utilitzant els diferents àmbits de la casa. Cada autor ha 
interpretat els espais en base a les dades que ha obtingut a la seva excavació, pel que 
s’analitzaran les similituds i diferències de les diferents propostes per tal d’intentar 
establir un patró més global d’utilització de la casa talaiòtica. 
 
Per un altre costat, s’estudiarà el grau de privacitat que podien tenir els habitants de les 
cases talaiòtiques respecte dels seus veïns i les estructures del seu voltant. La circulació 
interna dins l’edifici ajudarà a concretar aquest aspecte, valorant el grau d’accessibilitat 
de cada espai i les zones per on s’ha de passar, per tal d’arribar al punt més interior de 
l’estructura. 
 
Així doncs, amb tots aquests objectius, es pretén assolir l’objectiu principal de la tesi: 
obtenir una visió més global sobre la casa circular talaiòtica i millorar el nostre 
coneixement sobre aquestes estructures d’hàbitat de la prehistòria de Menorca. 
 
Tot i això, no s’ha de perdre de vista que en aquest treball queden aspectes sense tractar. 
Les dimensions del treball condicionen el punt fins el que s’ha pogut arribar en aquest 
estudi. Per tant, encara que l’objectiu final sigui obtenir aquesta visió global de la casa 
circular talaiòtica, es d’esperar que en un futur aquest treball sigui completat i, perquè 
no, superat per altres investigacions, com aquest treball va més enllà del que han pogut 
fer els diferents autors que han tractat el tema fins a dia d’avui. 
 
 
4.2. METODOLOGIA. 
 
Com s’acaba de veure, l’objectiu d’aquesta tesi és poder obtenir una visió global de la 
casa de planta circular d’època talaiòtica. Per tal d’arribar-hi, s’ha dividit el treball en 
diverses parts, per així anar assolint els objectius parcials marcats a l’apartat anterior, a 
través dels quals es podrà arribar a aquest objectiu principal a la darrera part de la tesi 
doctoral. 
 
Per al desenvolupament del treball, es parteix d’una base d’estudi composada per una 
mostra d’edificacions d’hàbitat d’època talaiòtica. El criteri d’inclusió dins la selecció 
és el següent: haver estat objecte d’una excavació arqueològica. Això suposa treballar 
amb una mostra reduïda de cases, però pel fet d’estar excavades poden oferir molta més 
informació que les que estan pendents de ser treballades. S’ha de tenir en compte que en 
un poblat com Torre d’en Galmés, per exemple, queden sense excavar moltes més cases 
de les que ja han estat objecte d’una intervenció, pel que la informació que poden oferir 
les no excavades és molt limitada. 
 
S’ha fet una recerca d’informació sobre les cases talaiòtiques en diversos àmbits. Un 
primer punt de partida van ser les fitxes dels jaciments que té el Consell Insular de 
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Menorca dins el seu programa ALIA10. D’aquestes fitxes s’han pogut obtenir les dades 
bàsiques dels jaciments, com són la seva denominació oficial, coordenades i el codi que 
ha assignat el Consell Insular a cada jaciment i que posteriorment s’ha utilitzat per a la 
confecció de les diferents taules presents als capítols 6 i 7. També van proporcionar 
informació sobre les intervencions arqueològiques i referències bibliogràfiques dels 
jaciments. 
 

Figura 23: Ortofotografia de Menorca amb la situació dels diferetns jaciments estudiats dins aquest treball 
(IDE Menorca) 
 

Codi Jaciment 
BTV-01 Biniaiet Vell 
SVA-01 Sant Vicenç d'Alcaidús 
BCV-01 Binicalaf 
BPT-01 Biniparratx Petit 
HTM-01 Ses Talaies de n'Alzina 
SNC-01 So na Caçana 
TOV-01 Torellonet Vell 
TGA-01 Torre d'en Galmés 
TTT-01 Torreta de Tramuntana 
TRP-01 Trepucó 
Taula 3. Codis dels jaciments utilitzats durant aquest treball 
 

                                                           

10 Software de base de dades desenvolupat per l’empresa SILME de Menorca on hi ha un apartat per a 
Patrimoni Històric. Les cartes arqueològiques de cada municipi han estat introduïdes dins aquest 
programa. 
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Aquesta informació s’ha completat amb la consulta de la pàgina web d’IDE Menorca11. 
En el nostre cas, s’han revisat els plànols topogràfics on es troben situats els jaciments 
estudiats a escala 1:15.000 i 1:5.000, per poder-los situar al seu entorn i conèixer 
l’alçada sobre el nivell de la mar o l’orografia que els envolta. També s’ha revisat el 
mapa d’ús del sòl actual de la zona per saber si correspon a camps de cultiu o zones 
abandonades. Finalment, s’han obtingut captures aèries del jaciment per poder veure el 
conjunt global del que es conserva del poblat. 
 
Un segon àmbit de recerca ha estat la revisió de la bibliografia existent sobre cada un 
dels casos estudiats. Aquí s’ha de dir que el volum de la informació amb la que s’ha 
treballat és molt dispar. En alguns casos hi ha una extensa bibliografia publicada, 
mentre que en altres, la informació és molt minsa. 
 
També s’ha de tenir en compte el meu treball personal, com ja he mencionat al capítol 
1, en les excavacions fetes per Amics del Museu de Menorca al jaciment de Torre d’en 
Galmés. Aquestes informacions han proporcionat un volum d’informació molt 
important i valuós per a l’estudi de les cases talaiòtiques. Però també s’ha pogut 
disposar d’altres fonts d’informació arran del meu treball personal dins l’arqueologia de 
Menorca. 
 
Durant uns anys vaig poder treballar al Museu de Menorca i, entre altres feines, vaig 
poder participar en la catalogació del material arqueològic procedent de les excavacions 
fetes per Guillem Rosselló Bordoy entre els anys 1974 i 1984 a Torre d’en Galmés. Per 
tant, s’ha utilitzat aquesta informació per a completar l’anàlisi de les cases amb una 
revisió dels inventaris de material. 
 
El meu treball amb l’arxiu personal de Mª Lluïsa Serra gràcies a una beca d’investigació 
de l’IME m’ha permés disposar d’informació inèdita sobre les excavacions que va dur a 
terme aquesta arqueòloga. Així, per exemple, he pogut accedir als diaris d’excavació de 
les cases de Torelló d’en Sintes i de Sant Vicenç d’Alcaidús, així com a informes 
inèdits on exposa l’evolució dels treballs. A més, amb Sant Vicenç d’Alcaidús vaig 
poder catalogar el material procedent de les seves excavacions i que es conserva al 
Museu de Menorca. L’estudi d’aquest material també s’ha incorporat a la tesi. 
 
Pel que fa a la resta de jaciments estudiats, s’ha fet una revisió dels diferents articles i 
monografies publicats sobre cada cas, per tal de veure quin és el volum d’informació del 
que es disposa. Com ja s’ha comentat abans, en alguns casos el material disponible és 
molt gran, amb descripcions de les estructures i diferents analítiques fetes pels equips 
investigadors, mentre que en altres casos, la documentació és més aviat escassa. 
 
La visita als jaciments és una altra font d’informació sobre les estructures. Aquí s’han 
pogut fer fotos del seu estat actual, intentant captar els diferents elements arquitectònics 
que podien ser objecte d’interès per a aquest treball i que estan reflectits a les 
publicacions dels equips d’investigació. També s’ha revisat aquesta informació sobre el 
terreny per verificar el text, sempre que l’estat de conservació dels edificis ha permès 
fer aquesta revisió. 
 

                                                           

11 Portal de Cartografia del Consell Insular de Menorca on es pot consultar tota la informació territorial 
sobre Menorca. 
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Només en un parell de casos no ha estat possible l’accés als jaciments. Per un costat, 
Ses Talaies de n’Alzina és un jaciment que es va excavar com a conseqüència d’una 
obra pública, en concret la construcció de la Ronda Nord de Ciutadella. El traçat de la 
carretera passa per sobre del jaciment pel que es va excavar la part afectada i després es 
va tornar a tapar. L’altra estructura inaccessible és la casa Serra Belabre del jaciment de 
Biniparratx Petit. Es troba situada dins la zona de protecció de l’Aeroport de Menorca, 
pel que està dins un tancat. De totes formes, queda al costat de la tanca, pel que és 
perfectament visible, però no accessible. 
 
Amb tot aquesta informació s’han pogut confeccionar unes fitxes bàsiques amb les 
dades disponibles per a cada estructura. Primer de tot, s’ofereixen dades generals del 
jaciment amb un plànol de la casa: coordenades, alçada sobre el nivell de la mar, 
dimensions, àmbits documentats i elements arquitectònics i d’altre tipus presents a la 
casa. En una segona part de la fitxa és on es fa la descripció bàsica de l’estructura, dels 
diferents elements arquitectònics i dels àmbits documentats. 
 
A més de la petita base de dades confeccionada, també s’han fet les diferents taules 
d’informació que es troben dins el text dels capítols 6 i 7. D’aquesta forma es 
complementen les dades descrites dins el treball amb un resum esquemàtic de la 
informació estudiada. 
 
Així doncs, combinant tots aquests àmbits de recerca i tractament de dades, s’ha 
procedit a fer l’anàlisi arquitectònic d’aquestes construccions d’hàbitat d’època 
talaiòtica. S’ha revisat cada element que composa l’estructura de la casa de forma 
individualitzada, per veure quines característiques té a cada cas estudiat i intentar veure 
quina seria la pauta general seguida en la seva construcció. 
 
Amb les dades obtingudes sobre les característiques de les cases, s’ha fet una proposta 
de tipologia. Aquí s’han tingut en compte tant elements arquitectònics que configuren 
els edificis (la seva planta o la tipologia dels murs) com elements cronològics (datacions 
de C14 o materials documentats al seu interior). 
 
En base als materials documentats dins els diferents àmbits, es tracta la seva 
funcionalitat dins la casa. Els diferents equips d’investigació ja han aportat el que 
consideren que va ser l’ús que els habitants de l’edifici van donar a les habitacions i el 
que s’ha pretés fer aquí, és posar en comú aquestes dades per tal de veure les similituds i 
diferències de les diferents propostes. D’aquesta forma, s’intentarà donar un criteri 
global de la utilització de cada àmbit. 
 
Un altre aspecte que s’ha analitzat en aquest treball és el grau de privacitat d’aquestes 
estructures. En base als anàlisis de circulació desenvolupats els darrers anys des de 
l’arqueologia de l’arquitectura, s’han confeccionat uns esquemes on es reflexen els 
diferents àmbits de les cases i el nivell d’accés en que es troben situats. D’aquesta forma 
es podrà veure quins espais són més accessibles i quins són els més privats, ja que per 
arribar a ells s’haurà de creuar tots els nivells de la casa. 
 
Finalment, s’ha fet una posada en conjunt de tota la informació per tal de veure quines 
conclusions s’obtenen. Durant el treball, s’ha procurat donar una visió detallada de tots 
els elements que composen la casa de planta circular talaiòtica, per tal de poder tenir 
una idea global més enllà de les particularitats de cada estructura concreta. D’aquesta 
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forma es podrà assolir l’objectiu principal de la tesi per intentar tenir un millor 
coneixement d’aquestes estructures, havent recollit i analitzat tota la informació de la 
que es disposa a dia d’avui. 
 

 

Figura 24: Reconstrucció ideal d’un cercle d’habitació talaiòtic (Arxiu Serra, Ateneu de Maó) 
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CAPÍTOL 5 

 
REVISIÓ DE LES CASES TALAIÒTIQUES EXCAVADES 
 
 
5.1. LA CASA TALAIÒTICA: VISIÓ GENERAL 
 
Les cases talaiòtiques de planta circular han estat una de les estructures que han rebut 
una major atenció per part dels investigadors de la prehistòria de Menorca. Com es 
veurà a continuació, diversos equips han desenvolupat els seus treballs en relació a 
aquests edificis, pel que el volum d’informació disponible per a estudiar-les comença a 
ser important. 
 
Així i tot, com ja s’ha tractat a l’apartat 3.1, no va ser fins les excavacions de Mª Lluïsa 
Serra al jaciment de Sant Vicenç d’Alcaidús que es començà a definir l’estructura que 
conforma la casa talaiòtica. Aquesta arqueòloga va tenir clar que s’enfrontava a un tipus 
de monument que no havia treballat ningú fins aquell moment: “En general, la 
disposición en círculos de las estaciones arqueológicas de Menorca no ha sido el punto 
que mayor interés ha suscitado entre los innumerables arqueólogos que se han 
preocupado por la prehistoria de nuestra isla” (Serra, 1961, p. 67). En canvi, tant ella 
com el seu equip “(…) pudimos ver claramente que los círculos de nuestras estaciones 
talayóticas, lejos de ser un elemento secundario y accidental, constituían el tipo más 
frecuente de construcciones (…)” (Serra, 1964, p. 246). Va necessitar un parell de 
campanyes d’excavació, però a la fi va poder veure i definir el que estava treballant. 
 
Així doncs, la mateixa autora ens dóna 
aquesta descripció: “(…) tal como pude 
observar a lo largo de la excavación (del 
Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús) y de 
acuerdo con sus elementos constitutivos, un 
círculo está compuesto por un patio central, 
delimitado por las seis pilastras, presentes en 
todos ellos. Entre las dos que se hallan en el 
sector NE de la construcción se levanta un 
muro cóncavo que alberga el hogar familiar, 
limitada el área del fuego por unas piedras 
fusiformes colocadas describiendo una 
semicircunferencia, con un banco corrido 
adosado al muro absidal para sentarse junto a 
la lumbre. En el sector norte hay una gran 
habitación, cerrada por paredes radiales que 
van de las pilastras al muro interior y a la que 
se accede desde el patio por una puerta 
monumental de elementos dobles. A 
occidente, limitadas por las paredes radiales 
que se levantan entre las pilastras que están en 
este sector y el muro, se forman tres pequeñas habitaciones, con puerta al patio, que 
podrían tener la categoría de gineceo. Parece, aunque todavía no está comprobado, que 

Figura 25: Plànol del Cercle 2 de Sant 
Vicenç d’Alcaidús 

(Arxiu Serra, Ateneu de Maó) 
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la entrada al círculo desde el exterior se halla en el lugar que señala la dirección de las 
dos pilastras del sur, que están también unidas al muro interior por una pared, y en el 
sector este se han visto restos de muros radiales que bien podrían cerrar una nueva 
habitación, no estudiada todavía, tras el ábside” (Serra, 1967, p. 25-26). 
 
Sobre la cronologia d’aquestes estructures circulars, creu que han de ser d’una època ja 
avançada de la prehistòria de Menorca. En la ceràmica que documenta a les excavacions 
de Sant Vicenç troba “(....) mezclados con fragmentos talayóticos (…) restos de ánforas 
de superficie estriada horizontalmente, llamadas por el doctor Almagro greco-púnicas, 
parece que no es posible remontar su construcción más allá del siglo VI antes de 
Jesucristo” (Serra, 1964, p. 251) 
 
Posteriorment serà Ll. Plantalamor amb la seva tesi doctoral el que tractarà més en 
profunditat l’estructura de la casa talaiòtica. Aquest autor ja compta amb un nombre 
més ampli de cases talaiòtiques excavades, pel que pot intentar definir millor la seva 
planta i la funcionalitat dels diferents espais. Fins i tot, dóna una definició del que és 
una casa, que la considera “(...) l’espai, definit per una estructura arquitectònica, que es 
utilitzat per una unitat familiar i on es desenvolupa la seva activitat bàsica” 
(Plantalamor, 1991, p. 423). 
 
Pel que fa al cas concret de les cases protohistòriques de Menorca diu que “(...) la 
distribució interna i externa de les cases amb pati central (conegudes en general amb el 
nom de “cercles”) respon a una diversificació dels espais interns segons el seu ús, com 
ja va sospitar M.L. Serra. Aquests distints usos responen, en general, a un mateix 
esquema: 
-Entrada-corredor exterior 
-Cuina-llar 
-Espai destinat a activitats artesanals domèstiques 
-El magatzem de molons de pedra 
-Altres magatzems 
-Es localitzen també habitacions amb subdivisions de pedra, com un llit (...)” 
(Plantalamor, 1991, p. 423-425) 
 
A nivell cronològic, l’autor proposa una evolució partint d’estructures anteriors, des de 
les navetes d’habitació del final del món pretalaiòtic i inicis del món talaiòtic fins a les 
cases circulars. L’inici de la construcció d’aquestes cases “(...) s’ha de cercar en el 
Talaiòtic III, quan es concentra la població en poblats i es fa habitual usar a l’interior de 
les vivendes les tècniques reservades fins aquell moment als edificis cultuals (taules), 
com pilastres, columnes monolítiques, i murs rectes (...)” (Plantalamor, 1991, p. 425). 
Com a tret final incorporat a aquestes estructures veu la façana recta o còncava amb una 
porxada o pati davanter, que seria un element incorporat al Talaiòtic IV (Plantalamor, 
1991, p. 425). 
 
A continuació es farà un repàs de les estructures d’hàbitat que han estat objecte de 
treballs arqueològics a Menorca, per poder veure les seves característiques i la 
informació de la que es disposa per a la seva anàlisi. 
 
Aquesta acotació es fa per dos motius clars. El primer és el volum que adquiriria 
l’estudi si volguéssim estudiar tots els poblats talaiòtics i les seves estructures d’hàbitat. 
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El segon motiu és la informació que aporten les estructures excavades, que al cap i a la 
fi, és el que interessa per intentar obtenir conclusions. 
 
La revisió de les estructures es farà partint d’un àmbit més general, de l’entorn on 
s’assenta el poblat, passant per l’organització global del jaciment, amb les diferents 
estructures documentades, per, finalment, centrar-se en les cases excavades d’aquests 
poblats. Aquí s’intentarà fer un repàs de tota la informació disponible per obtenir el 
màxim coneixement de l’estructura: arquitectura, materials (tant la seva distribució com 
la cronologia que ens ofereixen), anàlisi de fauna, de metalls, de matèria orgànica,... 
Amb tot això, s’intentaran obtenir conclusions de cada cas particular, perquè ajudin en 
l’obtenció de les conclusions globals d’aquest estudi. 
 
 
5.2. REVISIÓ DE LES CASES TALAIÒTIQUES EXCAVADES 
 
 
5.2.1. Biniaiet-Sant Vicenç d’Alcaidús 
 
Els jaciments de Biniaiet i Sant Vicenç d’Alcaidús, tot i constar de forma separada dins 
la carta arqueològica de l’illa, en l’antiguitat haurien estat un sol poblat. Avui dia cada 
jaciment forma part d’un lloc diferent (per això la doble denominació) i també passa 
entre ells el límit dels termes municipals de Maó i Alaior (pel que cada un pertany a un 
municipi diferent, Biniaiet a Maó i Sant Vicenç d’Alcaidús a Alaior). 
 
Es troben situats a l’alçada del km 6 de la carretera general Me-1, de Maó a Ciutadella, 
al seu costat N. A la dreta de la carretera, direcció Ciutadella, es troba el camí que porta 
cap al lloc d’Alcaidusset. A banda i banda d’aquest camí és on hi ha els jaciments. 
Biniaiet està situat sobre un petit turó allargat en direcció N-S al costat dret del camí, 
mentre que Sant Vicenç d’Alcaidús està a la banda esquerra, una mica més baix que el 
nivell del camí. 
 
Geogràficament, els jaciments es troben situats a la franja central de l’illa, en una zona 
bastant planera amb petites elevacions no gaire significatives. En un d’aquests turonets 
és on es troba Biniaiet, en una cota de 110 metres sobre el nivell de la mar. Sant Vicenç, 
en canvi, en estar situat en una fondalada es troba a uns 95 m.s.n.m12. 
 
A nivell geològic, estan situats dins la plataforma calcària del Miocè que caracteritza la 
meitat de migjorn de Menorca. Per la seva posició central, l’assentament de Biniaiet-
Sant Vicenç d’Alcaidús es troba allunyat dels grans barrancs característics del sud de 
l’illa. Només té aprop el barranc dels Vergers de Maó, situat al NE. 
 
La vegetació natural de la zona és l’ullastrar, encara que és un espai molt modificat per 
l’activitat agrícola. Hi ha parets seques dins el jaciment de Biniaiet i les terres que 
envolten els dos assentaments van ser cultivades, tot i que la majora avui dia estan 
abandonades. 
 
                                                           

12 Al volum d’annexes es poden consultar tots els mapes topogràfics, plànols i fotografies de les cases 
estudiades. També s’ha completat la informació gràfica amb una selecció de làmines de material, si el 
jaciment estudiat així ho permetia. 
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Al voltant d’aquest jaciments, Mª Lluïsa Serra va documentar les canteres d’on 
s’haurien extret pedres per a la construcció dels poblats. Concretament la va localitzar a 
“(...) la parte opuesta de la carretera –a unos 200 m al norte a la altura del km 6-“ (Serra, 
1963, p. 191). Allà va trobar un bancal d’uns 50 m de longitud d’on es podien haver 
extret perfectament les columnes dels cercles de Biniaiet i Sant Vicenç. La cantera està 
formada per dos estrats units per una fina capa que facilita la seva separació i extracció 
marcant “(...) la línea de rotura por medio de cuñas, tal como viene haciéndose aún hoy 
día en las canteras de marés; cuñas que al ser golpeadas desde encima no sólo debieron 
de originar la separación vertical de la pilastra, sino también el deprendimiento de los 
tenues ligamentos que mantenían juntos los dos estratos (...)” (Serra, 1963,p. 191). 
Encara es poden veure un parell de columnes, una tallada i trencada per la meitat i 
l’altre sense acabar de ser extreta del tot (Serra, 1963, p. 192). 
 
Els dos jaciments van ser objecte d’excavacions arqueològiques en èpoques diferents. El 
primer en ser excavat va ser Biniaiet a l’any 1916. Les excavacions les van dirigir 
Antonio Vives Escudero (Catedràtic de Numismàtica a Madrid) i Francisco Hernández 
Sanz (director de la Revista de Menorca de l’Ateneu de Maó). Sant Vicenç d’Alcaidús, 
pel seu costat, va ser excavat per Mª Lluïsa Serra durant quatre campanyes diferents els 
anys 1958, 1960, 1961 i 1966. S’entrarà en detall sobre les intervencions en l’anàlisi 
que es farà de cada jaciment. 
 
 
5.2.1.1. Biniaiet 
 
5.2.1.1.1. Dades generals 

 
Jaciment: Biniaiet Vell 
 
Coordenades UTM: X 4417645; Y 602929 
Coordenades Geogràfiques: N 39º 54’ 10.64’’; E 4º 12’ 15.65’’ 
 
MSNM: 110 
 
Superfície total: 22.000 m2 
 
Codi CIMe: BTV 01 
 
5.2.1.1.2. Descripció del poblat 

 
Biniaiet és un assentament conegut des d’antic. Al seu interior es poden veure tres 
talaiots, un d’ells de planta quadrada (Martínez, 1935, p. 32; Plantalamor, 1991, p. 282), 
restes de diverses cases i part d’una murada. 
 
La seva situació al costat de la carretera general de l’illa ha condicionat part de la seva 
història. L’any 1918 es va utilitzar com a gravera per obtenir material amb el qual 
reparar la carretera general. Aquest fet va ser denunciat en un article de l’any 1920 a la 
Revista de Menorca. L’autor ens diu el següent: “(...) se había utilizado como cantera de 
piedra al servicio de un contratista a quien el dueño del terreno, a despecho de las 
advertencias que en 1917 se le hicieron, había dado facilidades y permiso para la 
extracción, obteniendo por su parte la ventaja de que se limpiase el terreno para 



Caractetizació de l’espai de l’hàbitat protohistòric de l’illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques 

 57

dedicarlo íntegro al cultivo de especies vegetales de mayor o menor cotización en el 
mercado. Las edificaciones megalíticas seran, pues, un estorbo para el propietario y un 
acicate para la codicia del contratista” (Cotrina, 1920, p. 293). 
 
Tot i aquest fet, avui dia encara són visibles algunes restes des de la carretera general i 
les estructures que es poden veure a les fotografies de l’excavació de 1916 es mantenen 
en peu. 
 
5.2.1.1.3. Excavació del 1916 

 
L’any 1916 es va portar a terme una campanya d’excavacions arqueològiques al 
jaciment de Biniaiet. Els directors de la intervenció van ser Antoni Vives Escudero i 
Francisco Hernández Sanz i els va encarregar la intervenció l’Estat a través del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (Anònim, 1916, p. 4). 
 
Malauradament, els autors no van arribar a publicar mai cap article sobre l’excavació ni 
la memòria dels treballs. La poca informació que tenim prové de diverses fonts i solen 
ser petites notes en articles més generals. A l’any 1973, Juan Hernández Mora (fill de F. 
Hernández Sanz) i Josep Mascaró Pasarius van publicar un article al XII Congrés 
Nacional d’Arqueologia on van poder aportar la poca informació que van obtenir de la 
documentació de F. Hernández Sanz. 
 
Les excavacions es van dur a 
terme en tres sectors diferents del 
poblat. La zona principal va ser 
la part SO del talaiot central, una 
altra zona va ser al NE del talaiot 
i el tercer punt es troba situat a 
l’oest d’aquest talaiot. Es troben 
marcades amb les lletres A, B i C 
respectivament al plànol que va 
fer F. Hernández Sanz l’any 
1916, després de les excavacions. 
 
La zona està formada per un 
“Gran edificio de planta irregular 
y numerosas habitaciones con 
muros diversos comunes, con dos 
portales de acceso 
independientes” (Hernández i 
Mascaró, 1973, p. 318). A la part 
oest identifiquen un espai de 12 x 
7 metres, amb un pati i cinc habitacions “con las jambas de sus portales formadas por 
pilastras cuidadosamente cortadas y alisadas” (Hernández i Mascaró, 1973, p. 318). 
L’est està conformat per una altra edificació que tenia “dos grandes salas o patios y 
doce habitaciones, cuyas plantas parece venían determinadas por la topografía del 
terreno” (Hernández i Mascaró, 1973, p. 318). 
 
La zona B correspon a una petita habitació de 7 x 5,50 metres i el seu portal d’entrada 
està mirant cap a l’est (Hernández i Mascaró, 1973, p. 319). 

Figura 26: Plànol del jaciment de Biniaiet, amb les zones 
intervingudes l’any 1916 (Hernández i Mascaró, 1973) 
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La zona C és una habitació amb planta oval de 7 x 5 metres amb petits murs que 
compartimenten el seu interior. En aquest cas la porta està orientada cap al NE 
(Hernández i Mascaró, 1973, p. 319). 
 
Pel seu costat, Ll. Plantalamor identifica tres cases al poblat (Plantalamor, 1991, p. 458-
460). La Casa 1 correspondria a la zona B, mentre que les Cases 2 i 3 són les que es van 
documentar com a zona A a l’excavació de 1916. La Casa 2 correspondria a l’espai de 
12 habitacions, mentre que la 3 seria la de 5 habitacions. 
 
5.2.1.1.4. Casa 1 

 
La Casa 1 es troba situada al nord del talaiot 2 i només es conserva una part de 
l’estructura, que correspon a la zona NO. Molt possiblement estaria adossada al talaiot. 
Pel que fa a l’estructura, “Està construida amb blocs (alguns d’ells en posició vertical) a 
l’exterior, i sense desbastar i en posició horitzontal a l’interior” (Plantalamor, 1991, p. 
458) 
 
En aquest cas, la porta d’entrada se situa la nord enlloc del sud. Dóna accés a un 
corredor que portaria fins el pati central, “(...) amb una llar de planta corba al sud-oest. 
(...)” (Plantalamor, 1991, p. 458). I al NO queda la única habitació clarament 
documentada a l’edifici. 
 
Aquest cercle té un diàmetre exterior aproximat de 12,00 m (Plantalamor, 1991, p. 458). 
 
5.2.1.1.5. Casa 2 

 
La Casa 2 correspon a tota una sèrie de diferents espais que es van adossant un a l’altre 
per formar un edifici de grans dimensions i una planta irregular, però amb alguns trets 
característics dels cercles d’habitació. Està situada al sud del talaiot 2. 
 
Un primer espai correspon a una casa de planta rectangular adossada al talaiot, que està 
construïda “(...) amb blocs irregulars tret de la façana sud, on les pedres estan en posició 
horitzontal. Aquest parament està inclinat cap a dins, i es veuen tres pilars empotrats” 
(Plantalamor, 1991, p. 458). Té unes dimensions de 8 x 8,10 m (Plantalamor, 1991, p. 
458). 
 
El segon espai s’adossa al sud del primer, amb forma de L. Té una petita habitació 
quadrangular a l’est i un espai de planta triangular al nord-oest, aprofitant el tall de la 
roca per fer el llindar d’accés al mateix. També té una columna política a l’entrada. Pel 
que fa a “la tècnica constructiva és similar a la del cas anterior, però a la façana 
s’utilitzen blocs treballats en posició vertical” (Plantalamor, 1991, p. 460). Les seves 
dimensions són de 7,75 x 11,10 m (Plantalamor, 1991, p. 460). 
 
La zona sud-oest es va continuar ampliant amb dues estructures més, que corresponen a 
dos atris d’accés a la casa. El primer té “(...) façana monumental amb elements verticals 
a la zona sud i habitacions de planta oval (entre elles una llar i un possible impluvium) a 
l’oest” (Plantalamor, 1991, p. 460). Té unes dimensions de 6 x 14,50 m (Plantalamor, 
1991, p. 460). 
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El segon atri té la “(...) planta quadrangular i tal vegada porticat als costats, fent com 
una porxada monumental amb pilars monolítics” (Plantalamor, 1991, p. 460). Té unes 
dimensions de 7,20 x 7,10 m (Plantalamor, 1991, p. 460). 
 
Pel seu costat, J. Hernández documenta un espai útil de 141,5 m2 en aquesta casa. 
L’ocupació estimada per a aquesta superfície seria de 34-35 habitants (Hernández i 
Salvà, 2009, p. 310). 
 
5.2.1.1.6. Casa 3 

 
La Casa 3 es troba situada al sud de la 2 i adossada a ella en forma de L. Té una planta 
més circular que l’anterior, tot i tenir una lleugera tendència rectangular. La seva porta 
està orientada al sud i té un espai central que correspon al pati. A l’angle NE del mateix 
es troba la llar de foc, molt irregular ja que es troba al costat de la paret de la Casa 2. 
 
Al nord es documenten dues habitacions, una d’unes dimensions molt més gran que 
l’altre. I a l’oest hi ha dues habitacions més, de petites dimensions. 
 
Pel que fa a la seva construcció, “(...) el parament és de blocs molt regulars i tallats 
(col·locats en posició vertical) al sud-est (ben conservat) i més irregulars a l’oest. El 
parament intern, amb blocs més petits i irregulars, està molt degradat” (Plantalamor, 
1991, p. 460). Té unes dimensions de 13 x 11,30 m (Plantalamor, 1991, p. 460). 
 
Pel que fa a l’espai útil, J. Hernández diu que té 68,5 m2. Això dóna una possible 
ocupació per a 16-17 habitants. (Hernández i Salvà, 2009, p. 310). 
 
5.2.1.1.7. Materials 

 
A nivell de materials no es pot dir gran cosa. Tot el que es va recuperar en les 
excavacions, excepte un morter de pedra de grans dimensions, se’ls va emportar a 
Madrid A. Vives per fer el seu estudi i la memòria de l’excavació, però la seva mort 
prematura va impedir que es publiquessin els resultats d’aquesta intervenció (Hernández 
i Mascaró, 1973, p. 316.-317). Aquests autors mencionen que apareixien amolons y 
ceràmica helenística, romana i ibèrica (fins i tot, algun fragment de kalathos amb 
decoració pintada), però no poden especificar ni quantitat ni lloc d’aparició del material 
(Hernández i Mascaró, 1973, p. 321-322). 
 
L’única notícia de l´època diu que, efectivament, va aparèixer ceràmica però, també 
alguna moneda (Anònim 1916, p. 4; Anònim, 1917, p. 144). José Cotrina, en el seu 
article de denúncia de la destrucció del poblat, només menciona els amolons i els 
morters de pedra com a materials apareguts a les excavacions (Cotrina 1920, p. 291). 
 
J. Martínez Santa-Olalla dóna alguna informació més extensa, tot i no tenir una opinió 
gaire positiva de les feines fetes per A. Vives i F. Hernández: “Unas excavaciones 
pusieron parte del poblado al descubierto y destrozaron más que descubrieron” 
(Martínez, 1935, p. 32). Sobre el material documentat, parla de molins de mà com una 
troballa molt normal. Pel que fa a la ceràmica, diu que “predomina (...) la indígena, la 
púnica y helenística” (Martínez, 1935, p. 33). Això li serveix per datar l’ocupació del 
poblat entre els segles V i I aC, amb un predomini dels materials de finals del segle III 
aC (Martínez, 1935, p. 33). 
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Davant la impossibilitat de revisar els materials arqueològics, J. Hernández i J. Mascaró 
proposen una datació del moment de construcció d’aquestes estructures sobre el segle 
VI aC. Per això, es basen en els treballs de Mª Lluïsa Serra al veí jaciment de Sant 
Vicenç, on aquesta arqueòloga proposa aquesta data ja que creu que és impossible 
remontar el material més enllà d’aquest segle (Hernández i Mascaró, 1973, p. 321). 
Aquesta datació és bastant similar a la que s’ha vist que proposà J. Martínez Santa-
Olalla. 
 
 
5.2.1.2. Sant Vicenç d’Alcaidús13 
 
5.2.1.2.1. Dades generals: 

 
Jaciment: Sant Vicenç d’Alcaidús 
 
Coordenades UTM: X 4417695; Y 602749 
Coordenades Geogràfiques: N 39º 54’ 13.77’’; E 4º 12’ 11.97’’ 
 
MSNM: 87 
 
Superfície total: 2.300 m2 
 
Codi CIMe: SVA 01 
 
5.2.1.2.2. Descripció del poblat 

 
Com ja s’ha dit al punt 5.2.1., Sant Vicenç d’Alcaidús forma un mateix poblat amb el 
que es troba situat a Biniaiet Vell. En aquest cas, no havia estat un assentament que 
hagués cridat gaire l’atenció. Els mateixos autors que van excavar al turó de Biniaiet no 
es fixaren per res en les restes que es trobaven al seu costat. 
 
Aquest interés va canviar totalment amb la feina que va desenvolupar l’arqueòloga 
menorquina Mª Lluïsa Serra els anys 50 i 60 del segle XX. Aquesta investigadora es va 
fixar en el conjunt de Sant Vicenç d’Alcaidús i va considerar que era molt destacat i una 
bona font d’informació per a la prehistòria de Menorca. Així ho va fer saber al doctor 
Lluís Pericot, que a finals dels anys 50 era el responsable de zona de la Delegación 
Estatal de Excavaciones Arqueológicas. El doctor Pericot va visitar Menorca i, 
acompanayat per Mª Lluïsa Serra, va inspeccionar diversos jaciments de l’illa. 
 
Entre d’altres, van visitar Sant Vicenç i Lluís Pericot va quedar impressionat pel que va 
veure, de tal forma que van decidir que valia la pena fer-hi una excavació arqueològica. 
Com ja s’ha revisat a l’apartat 3.1.13 i 3.1.15, Pericot va sol·licitar un ajut econòmic de 
la Fundació March amb el títol de “Estudio de la Edad del Bronce en Baleares” pels 
anys 1958-1959. Dins el marc de la beca de la Fundació March es van iniciar els treballs 
en aquest jaciment. La importància de les troballes en aquest assentament van motivar 

                                                           

13 Una part del text corresponent a la revisió del jaciment de Sant Vicenç d’Alcaidús ha estat publicat per 
l’autor d’aquesta tesi dins el conjunt d’estudis del llibre d’homenatge a Lluís Plantalamor Massanet 
(Pons, 2015) 
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que el treball arqueològic es perllongués molt més enllà dels anys programats dins 
aquest ajut econòmic. 
 
Així doncs, els treballs arqueològics que va dur a terme Mª Lluisa Serra al jaciment de 
Sant Vicenç d’Alcaidús van ser els següents: 
 
1958: Neteja de vegetació del monument i excavació del Cercle 1 
 
1959: Aixecament planimètric de l’assentament 
 
1960: 1ª campanya d’excavació al Cercle 2 
 
1961: 2ª campanya d’excavació al Cercle 2 
 
1966: Excavació dels Cercles 3, 4 i 5 i estructures adjacents 
 
De tot el treball, el que més va ressaltar Mª Lluïsa Serra va ser que gràcies a l’excavació 
de Sant Vicenç d’Alcaidús, bàsicament del Cercle 2, va poder definir la planta de la 
casa menorquina, com s’ha revisat a l’apartat 5.1. 

 
Pel que fa al global de jaciment, amb la neteja de les estructures i la confecció de la 
planimetria van poder observar que es tractava d’una sèrie de cercles secants els uns als 
altres “(...) quedando todo el plano formado por una teoría de círculos que parten 
adosados a lo largo de la muralla ciclopea que cierra la estación (...)” (Serra, 1964, p. 
246). Pel que fa a la muralla, la localitza a les zones N i O del poblat, mentre que està 
despareguda per la zona S. També destaca la troballa d’una sala hipóstila, similar a 
l’excavada per J. Flaquer els anys 40 al jaciment de Torre d’en Galmés, adossada al 
Cercle 1 (Serra, 1960a, p. 123). 
 
 
 

Figura 27: Plànol del jaciment de Sant Vicenç d’Alcaidús (Arxiu Serra, Ateneu de Maó) 
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5.2.1.2.3. Cercle 1 

 
El Cercle 1 va ser parcialment excavat l’any 1958, dins les feines fetes per l’equip 
Pericot per a la beca de la Fundació March. Aquest cercle havia estat objecte d’una 
intervenció anterior al costat del que Serra anomena àbside, arribant fins a la roca mare. 
Durant la campanya de 1958 es van excavar uns 50 cm de potència per bona part de la 
seva superfície, però no es va excavar en la seva totalitat degut a que les columnes del 
pati anaven quedant molt descobertes i va tenir por que no caiguessin. Per tant, decideix 
no excavar fins el sol original a l’espera de trobar una forma de solucionar el problema 
amb les columnes. No el va trobar mai, pel que avui dia encara resta una potència 
d’entre 50 cm i 1 m per excavar. Tampoc devia poder intervenir en alguns espais de la 
zona O per l’acumulació de pedres. 
 
Quan es comenca a excavar aquesta estructura, Mª Ll. Serra no té garie clar el que va a 
excavar. El veu similar a una estructura que havia excavat un parell de mesos abans: 
“Por su exterior recordaba la estructura del recinto excavado en Torelló d’en Sintes: 
grandes lajas planas colocadas verticalmente sobre la piedra base. Su interior no se 
parecía a nada conocido” (Serra, 1960b, p. 42). 
 
Per tant, es trobava davant un edifici que “(...) estaba construído por un muro exterior de 
grandes piedras que emergían aproximadamente 1,50 m del suelo y en el interior una 
zona a manera de corona circular de poco más de un metro de ancho de piedras en 
desorden contenidas por siete pilastras verticales, con la particularidad de que entre las 
dos colocadas en la parte norte se hallaba una pared circular que simulaba un ábside 
(...)” (Serra, 1960a, p 124). 
 
Amb el treball de camp, va poder completar més la visió de l’estructura. Pel que fa al 
mur de tancament “(...) es igual a la de todas las construcciones talayóticas: grandes 
lajas de piedra en su cara exterior y pared seca con relleno de pequeñas piedras y frente 
de piedras de mayor tamaño, interrumpida y reforzada en trechos de unos dos metros 
por pilastras verticales insertas en el muro.(...)” (Serra, 1960a, p. 125). A l’interior 
documenta “(...) unas paredes radiales que van de las pilastras o la pared del ábside al 
paramento interior de la muralla circular” (Serra, 1960a, p. 124-125). 
 
Una part de les pedres del mur exterior les van trobar caigudes a l’interior del Cercle 1 i, 
sempre que ho tinguessin clar, van tornar a lloc les pedres que van poder: “(...) 
intentando al mismo tiempo colocar sobre la pared aquellas cuya configuración o 
situación no ofrecían dudas, aunque marcándolas a todas para distinguirlas de las que se 
encontraban montadas al empezar la excavación” (Serra, 1960a, p. 124). 
 
Pel que fa a la zona oest del cercle, no li va ser possible fer l’excavació degut a la gran 
quantitat de pedra que impedia el treball arqueològic. I com ja s’ha comentat abans, 
tampoc va poder acabar l’excavació completament pel perill de caiguda de les columnes 
del pati central. 
 
Per tant, el Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús és una estructura de planta circular, amb 
la porta d’accés al sur. El mur de tancament és de “(...) doble parament de blocs posats 
verticalment sobre el sòcol. A aquests blocs s’en superposen d’altres, en filades 
horitzontals a l’exterior i de pedra seca, irregular i amb elements polilítics a l’interior, 
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amb reble entremig” (Plantalamor, 1991, p. 425-430). Aquestes pilastres poden estar 
formades per una, dues o tres pedres. 
 
Al mig de l’estructura es troba el pati, delimitat per sis columnes que també ajuden a 
crear els murs radials que defineixen les diferents habitacions de la casa. A l’angle NE, 
hi ha la llar de foc de planta semicircular que té “(...) dos fogons de marès (...)” 
(Plantalamor, 1991, p. 430). El seu tancament està fet amb un mur simple semicircular, 
de filades de pedres de mida mitjana col·locades horitzontalment i una pilastra 
monolítica a la meitat del mur. 
 
Les habitacions es van distribuint al voltant del pati. La zona E és la que menys 
definides les té. Hi ha una primera habitació SE que no té cap mur visible que la separi 
del pati. L’habitació NE té l’accés a través de la SE i s’intueix un mur simple amb la 
porta. Un mur, que parteix de la pilastra del fogar, la delimita pel seu costat N. 
 
La zona N sembla formada per una única habitació que ocupa tot aquest espai. L’accés 
es fa des del pati a través d’una porta monumental, que Mª Lluïsa Serra va anomenar 
“puertas dobles o de doble jamba”. Està formada per unes pilastres dobles on la pedra 
de l’interior de l’habitació queda a la meitat del brancal. 
 
La zona O està formada per tres habitacions de petites dimensions. L’habitació O té 
l’accés construït imitant les portes dobles, però fet només amb una pedra. Les altres 
dues habitacions no ofereixen gaire informació degut a que no es van poder excavar. A 
l’habitació SO s’intueix la porta, mentre que a la S-SO sembla que podria haver estat 
coberta amb lloses a baixa alçada. 
 
Finalment, a la zona E es troba una petita fornícula inserta dins el mur intern de 
tancament del cercle. Avui dia està a nivell de terra degut a que la casa no es va acabar 
d’excavar. 
 
Aquest cercle té adossat una sala hipòstila a la zona SO. Està esfondrada, però es poden 
apreciar un parell de columnes de tipus mediterrani on s’asentarien les lloses que 
cobririen l’estructura. La seva entrada seria pel seu angle SE, al costat de la porta 
d’accés al Cercle 1. 
 
L’estructura té un diàmetre aproximat de 13,45 m (Plantalamor, 1991, p. 430). Pel seu 
costat, J. Hernández calcula un espai útil de 78 m2 i una ocupació aproximada de 19 
habitants (Hernández i Salvà, 2009, p. 310). 
 
5.2.1.2.3.1. Materials 

 
Per conèixer els materials documentats dins el Cercle 1 s’ha de revisar la poca 
informació que ofereix Mª Lluïsa Serra en algun article, informe inèdit i, principalment, 
en el diari d’excavació del cercle, també inèdit. Al Museu de Menorca es conserva el 
material arqueològic recuperat a les diferents campanyes d’excavació fetes al jaciment 
de Sant Vicenç d’Alcaidús. Malauradament, no tenim cap referència que ens indiqui de 
quin cercle procedeix cada objecte per intentar fer una aproximació cronològica o una 
distribució espacial del material. Només es pot comparar el que diu Mª Lluïsa Serra en 
el seu diari de camp amb el material que es troba al Museu de Menorca. 
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En un informe sobre diferents excavacions fetes a Menorca, Mª Lluïsa Serra diu el 
següent: “Este círculo, como el otro excavado (Torelló) da la impresión de un lugar de 
habitación con muchos molinos de mano y ceràmica, en su mayoría romana, aunque 
también se encuentra talayótica y púnica y algunos fragmentos ibéricos” (Serra, 1960c, 
p. 2). La única referència que ofereix del material la dóna en un article: “Los materiales 
hallados, muy desigualmente repartidos, pues mientras en el sector E apenas se halló 
ceràmica, en el NE y en el N se encontró en gran cantidad, se reducen a fragmentos 
talayóticos, púnicos y romanos; de estos dos últimos ceràmica basta –ánforas- en su 
mayoría. Se han hallado también dos bordes de kalatos, uno de ellos decorado. Falta en 
absoluto el metal, y se han recogido varios molinos de mano, enteros y fragmentados, 
cuya presencia en toda estación menorquina es inevitable. Se recogió también un disco 
de lucerna romana del s. II de J.C., hallado en un enterramiento situado junto a la 
pilastra que marca el punto SE, a sólo unos 10 cm de profundidad, al dar comienzo la 
excavación” (Serra, 1960a, p. 125). 
 
Revisant el diari de la campanya d’excavació del 1958 (Serra, 1958 a 1966) es pot veure 
quins materials va documentant a cada sector de l’excavació. Així, dins el sector central 
documenta àmfores i grans vasos greco-púnics i romans, algun fragment de ceràmica de 
parets fines i ceràmica talaiòtica. 
 
Dins el sector S destaca únicament la troballa de la tomba ja mencionada un poc més 
amunt. I del sector SE diu que apareixen uns pocs fragments d’àmfora de poc interès, 
sense especificar la seva procedència. 
 
Pel que fa a la zona N, comenta la troballa de dos fragments de base de ceràmica negra 
o gris fosca, fragments de ceràmica greco-púnica i dos fragments d’amolons. Al sector 
NE troba molta ceràmica, entre la que destaca un coll d’àmfora romana complet i una 
vora de kalathos. De la banda NO només menciona la troballa de dos amolons sencers. 
 
Al sector O troba una varietat més gran de materials: dos fragments de parets fines, dos 
fons de vasos, un fragment de vora d’un gran plat, dues vores senceres d’àmfora i gran 
quantitat de parets d’àmfora (sense especificar procedències). 
 
La mateixa Mª Lluïsa Serra reconeix un predomini clar del material romà, ja que creu 
que va parar l’excavació just en el punt on s’acabava aquest nivell i havia de començar 
un de nou14. Per tant, quedarien pendents d’excavació els nivells més antics, que haurien 
de correspondre al talaiòtic final. Així doncs, no és possible fer cap intent 
d’aproximació funcional o cronològica de l’ocupació de l’estructura perquè encara resta 
una part important sense excavar. 
 
5.2.1.2.4. Cercle 2 

 
Les campanyes de 1960 i 1961 es van centrar en l’excavació d’aquest monument. La 
seva similitud amb el Cercle 1 van fer sospitar a Mª Lluïsa Serra que estava davant de 
dos edificis idèntics. El seu deficient estat de conservació li va fer suposar que seria més 
fàcil d’excavar en la seva totalitat aquesta estructura, pel que després de deixar a mitjes 
el Cercle 1, va decidir excavar el Cercle 2. 

                                                           

14 “(...) excavamos en una profundidad de 50 cm suspendiendo las actividades cuando nos hallábamos 
todavía en un nivel romano del cual puede verse aún ahora el pavimento (...)” (Serra, 1961, p. 71). 
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Aquí sí va poder arribar fins a la roca mare ja que les columnes estaven caigudes i no li 
van impedir tant el treball. D’aquesta forma, gràcies a l’excavació d’aquest cercle, 
finalment es va adonar que estava excavant unes estructures d’hàbitat amb una planta 
molt ben definida, com ja s’ha revisat a l’apartat 5.1. 
 
És una casa de planta circular que té el seu costat oest adosat al Cercle 1. El mur de 
tancament del cercle és de doble parament, del qual, el parament exterior està construït 
amb grans blocs de pedra mentre que la paret interior està feta amb pedres de petites i 
mitjanes dimensions amb pilastres polílitiques inserides. L’accés al recinte es faria per 
la zona sud, en un espai buit no excavat per Mª Ll. Serra (Plantalamor, 1991, p. 430). 
 
L’interior del cercle està compartimentat en diferents àmbits, dels quals Mª Ll. Serra 
destaca el que ella anomena àbsis, ja que durant la seva excavació va aparèixer “(...) una 
capa de cenizas de cinco centímetros de espesor –el hogar, desconocido hasta entonces- 
que ocupaba toda la zona del ábside limitada por unas piedras en forma elipsoidal de 20 
cm de largo por 10 cm en su parte más ancha, formando una curva saliente que 
ampliaba el área del fuego” (Serra, 1960b, p. 58). Al seu interior també documenta una 
petita estructura, “(...) una especie de banco con tres piezas colocadas verticalmente y 
otras dos montadas sobre las primeras, (...).” (Serra, 1960b, p. 58). Finalment, a l’espai 
central destaca la troballa de “una piedra plana de 1’20 m aproximadamente de largo 
por 60 cm de ancho y 15 cm de grueso que estaba colocada a manera de mesa sostenida 
por dos piedras verticales escuadradas (...)”(Serra, 1960b, p. 59). 
 
Al N es documenta una gran habitació a la qual s’hi accedeix pel que l’autora denomina 
una “puerta de doble jamba” (Serra, 1960b, p. 61). A la zona O del cercle documenta 
dues petites habitacions a les quals s’hi pot accedir a través de unes “(...) puertas de 
menores dimensiones que la primera y formadas por una sola losa plana vertical donde 
se había practicado una abertura cuadrangular, de cuyas losas estaba perdida la parte 
superior y por tanto no puede saberse cómo era la puerta completa.(...)” (Serra, 1960b, 
p. 61-62). Aquest llindar té un rebaix que hauria servit per poder encaixar l’element de 
tancament de la porta (Serra 1961, p. 74). També documenta lloses col·locades al terra 
que considera que podrien haver format un paviment (Serra, 1960b, p. 65). 
 
Aquest cercle té un diàmetre interior aproximat d’11 m (Plantalamor, 1991, p. 430). Pel 
seu costat, J. Hernández calcula un espai útil de 90 m2 i una ocupació aproximada de 22 
habitants (Hernández i Salvà, 2009, p. 310). 
 
5.2.1.2.4.1. Materials 

 
El Cercle 2 va ser molt més prolífic en troballes materials, conseqüència de que es va 
poder excavar fins a la roca mare en la major part. La varietat es gran tant en tipus 
(ceràmica, lític, metall, petxines, pasta de vidre,...) com en procedència del mateix 
(talaiòtic, púnic ebusità, romà i ibèric). Com en el cas anterior, s’ha de fer un repàs dels 
diaris d’excavació de les campanyes de 1960 i 1961 per tenir una idea aproximada del 
material que va aparèixer a cada àmbit (Serra, 1958 a 1966). 
 
En el sector E, Mª Ll. Serra documentà restes d’àmfores púniques i ceràmica romana i 
talaiòtica. Dins el material indígena destaca un vas amb decoració aplicada de doble 
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destral. El material lític està representat amb tres amolons. I també documenta cendres i 
ossos d’animals cremats, tot i que no creu que siguin producte de cap fogar. 
 
Al sector N troba materials púnics, talaiòtics i romans. Menciona mitja fusaiola, restes 
d’un vas de fons alt amb decoració incisa d’espigues, tres vasos troncocònics i un 
fragment de colador, tots ells talaiòtics. Pel que fa a la ceràmica romana, diu que és 
campaniense. Del material lític, menciona cinc amolons, una bala de fona i un fragment 
de pissarra de forma elíptica. 
 
El sector S és més escàs en troballes ceràmiques (talaiòtica i púnica, destacant una vora 
d’àmfora romana). El material lític està representat amb tretze amolons. 
 
La zona SO té molt poca ceràmica (talaiòtica i púnica), però va poder documentar tres 
amolons i mig morter de pedra. 
 
En el sector central continua la poca abundància de ceràmica, tot i trobar materials 
talaiòtics, púnics i romans (campanienses). Es documenten cinc amolons. 
 
En canvi, l’àbsis sí que li va proporcionar una gran abundància i varietat de materials. 
Així, té ceràmica talaiòtica (un vas troncocònic), púnica (restes d’àmfores i escudelles), 
escopinyes de gallet, diversos percussors i un amoló. 
 
Del sector O, destaca la presència de ceràmica romana (una àmfora gran entre altres 
materials), materials púnics, alguns fragments de ceràmiques grises emporitanes 
ibèriques i material talaiòtic (colador i vas de doble fons). 
 
En el sector E troba poc material. Tot i això, destaca la presència de ceràmiques 
talaiòtiques i púniques. 
 
Pel que fa al sector SE, només menciona materials talaiòtics amb restes d’una olla 
d’anses d’orella verticals15 i anses de llengüeta. De material lític, hi ha percussors i una 
bala de fona. 
 
En el sector NO no va sortir gran quantitat de ceràmica, però això sí, de diverses 
procedències: talaiòtica, púnica i romana. 
 
Finalment, a l’habitació SO va documentar ceràmica talaiòtica i púnica, una dena de 
pasta de vidre, una barreta de ferro i sis amolons. 
 
Pel que diu Mª L. Serra al seu diari d’excavacions, es pot intuir que s’està davant un 
conjunt de materials bastant homogeni amb una cronologia aproximada del segle IV al 
II aC, tot i que sense veure els materials es fa difícil de confirmar. En referència al 
material lític, destaca la troballa dels amolons ja que “(...) en un círculo como el 
excavado, de once metros de diámetro han aparecido cuarenta y una de estas piezas y 
ninguna de las que servían de soporte” (Serra, 1960b, p. 66). 
 

                                                           

15 “ En el sector SE al pie de la pilastra caída han aparecido varios fragmentos de un vaso semejante al 
negro de la Col. Vives.” Diari d’excavació de Mª Ll. Serra, 29/8/1961. 
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5.2.1.2.5. Cercle 3 

 
La campanya d’excavació de l’any 1966 va permetre l’excavació dels Cercles 3, 4 i 5 i 
d’una sèrie d’estructures annexes amb plantes rectangulars. 
 
D’aquest cercle només es va excavar la meitat est degut a què part de les pedres del mur 
exterior est del Cercle 2, al qual està adossat el 3, estaven caigudes sobre el seu 
sediment. Per tant, Mª Lluïsa Serra considerà necessari restaurar primer aquest mur 
abans d’excavar el sector oest. Excavant d’aquesta forma obtindria “(...) un corte 
estratigráfico de todo el diámetro del círculo” (Serra, 1966a, p. 1-2) 
 
De l’excavació d’aquest cercle destaca alguns punts: la seva similitud amb les 
estructures excavades a les campanyes anteriors al mateix jaciment perquè “(...) en los 
lugares convenientes fueron apareciendo los restos de las pilastras, el ábside del hogar, 
las pilastras del sur intactas y parte de la habitación septentrional –aproximadamente la 
mitad- con su correspondiente puerta, del mismo tipo que los círculos anteriores” 
(Serra, 1966a, p. 2). Com a novetats hi ha “(...) un surco o canal en el centro del patio 
que debía conducir las aguas de lluvia a través de éste y de la habitación septentrional 
hasta arrojarlas fuera de la muralla, en la cual hallamos el orificio de desagüe; y por un 
silo situado al pie de la pilastra NE (...)” (Serra, 1966a, p. 2). 
 
A nivell arquitectònic, segueix la mateixa pauta que els cercles anteriors. Es troba 
adossat al Cercle 2 pel seu costat oest, el parament exterior està format per grans blocs 
de pedra col·locats verticalment i els interiors estan construïts amb pedres més petites. 
La llar de foc es troba a l’angle NE del pati i té forma semicircular construïda amb un 
parament simple. La porta d’accés a l’habitació N té una estructura doble, com les cases 
1 i 2. El diàmetre interior de la casa és d’uns 10 m. (Plantalamor, 1991, p. 430). 
 
5.2.1.2.5.1. Materials 

 
El fet d’excavar la meitat del cercle li permet veure un tall estratigràfic clar on identifica 
tres capes ben definides pels material obtinguts: “(...) la inferior puede situarse hacia los 
siglos VII-VI a.J.C., y la central como de los II-I a.J.C., los superiores, que responden a 
la época romana, llegan hasta los días del Bajo Imperio” (Serra, 1966a, p. 2). 
 
Sobre les troballes concretes, al seu diari d’excavació no dóna gaire informació. Del 
sector E només diu que documenta ceràmica greco-púnica. Dins el sector NE torna a 
trobar ceràmica greco-púnica, un poc de ceràmica romana i molt poc de ceràmica 
talaiòtica. Finalment, dins la zona E és on troba una major varietat d’objectes, segons el 
diari d’excavació: un anell d’època cristiana, una moneda del baix imperi romà, 
ceràmica romana, restes d’àmfores greco-púniques i una gerreta ibèrica de ceràmica gris 
emporitana. 
 
5.2.1.2.6. Cercle 4 

 
Aquest cercle també s’adossa pel seu costat oest al cercle anterior i té les mateixes 
característiques que la resta d’estructures. En aquest cas, el desnivell del terreny, molt 
pronunciat al seu costat NE, va motivar que la llar de foc es trobés “(...) excavada en la 
roca” (Serra, 1966a, p. 2). Per tant, l’habitació posterior “(...) está a mayor altura, 
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salvándose el desnivel por medio de una escalera de piedra que apareció durante los 
trabajos” (Serra, 1966a, p. 2.) 
 
Una altra novetat va ser la documentació d’una petita habitació en el sector SO. Arran 
d’aquesta troballa, va revisar la planta dels cercles anterior, i “(...) fue fácil señalar la 
existencia en ellos de tal habitación” (Serra, 1966a, p. 3). 
 
A nivell estratigràfic, Mª Lluïsa Serra documenta un paviment romà a uns 50 cm de 
profunditat, que distingueix dos nivells clars d’ocupació del cercle. Considera que “(...) 
después de un período de abandono, se habían rellenado el patio con el cascote caído y a 
un nivel superior se había construído el nuevo pavimento” (Serra, 1966a, p. 3). 
 
La seva planta és més rectangular que la resta de les cases de Sant Vicenç d’Alcaidús, 
tot i que els seus angles tenen tendència arrodonida. A nivell constructiu, també té el 
parament exterior construït amb grans blocs verticals mentre que l’interior està fet amb 
pedres petites col·locades en filades horitzontals. L’accés al pati central des de la porta 
es fa per mitjà d’una escala excavada a la roca (Plantalamor, 1991, p. 430-432). 
 
Aquest cercle té un diàmetre interior aproximat de 10 m (Plantalamor, 1991, p. 432). J. 
Hernández calcula un espai útil de 78 m2 i una ocupació aproximada de 19 habitants 
(Hernández i Salvà, 2009, p. 310). 
 
5.2.1.2.6.1. Materials 

 
L’estratigrafia documentada al cercle fa que, als nivells superiors, es documentin 
ceràmiques romanes del baix imperi (sigil·lades clares, parets fines, àmfores, tegulae) 
junt amb varies monedes dels emperadors Severs (segles II-III dC). Als nivells inferiors 
troba ceràmica romana, púnica i talaiòtica (Serra, 1966a, p. 3). 
 
El sector més prolífic en troballes és el SE on troba ceràmica romana, greco-púnica, una 
agulla de cosir de bronze i fragments de ferro als nivells superiors, mentre que als 
inferiors documenta molta ceràmica talaiòtica, greco-púnica en menor quantitat que al 
nivell superior i una fusaiola. Pel sector SO troba diverses monedes romanes d’època 
baix imperial. Finalment, a la porta septentrional, documenta una moneda romana. 
 
5.2.1.2.7. Casa 5 

 
Dins la zona E es troba una darrera casa d’època talaiòtica, de la qual Mª Lluïsa Serra 
no dóna cap tipus d’informació. La seva planta és similar a la del Cercle 4 ja que té 
tendència rectangular amb les cantonades arrodonides. Té l’accés per la zona NE. El seu 
interior està dividit en tres espais, tots de forma rectangulars. 
 
El mur delimitador és de doble parament, amb la paret exterior feta amb grans blocs 
verticals i la interna amb pedra més petita, igual que la resta de cases. Una part de la 
construcció aprofita la roca natural com a paret. Té unes dimensions aproximades de 10 
m de llarg per 15 m d’ample (Plantalamor, 1991, p. 432). 
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5.2.1.2.8. Altres estructures 

 
A la campanya de 1966, també es va treballar l’espai situat a l’est dels cercles. En 
aquesta zona es va poder documentar una sèrie de construccions, moltes d’elles ja amb 
planta rectangular, considerades d’època romana per la mateixa Mª Lluïsa Serra. En 
concret diu que “(...) aparecieron dos casas rectangulares de época romana con 
pavimento de estuco o argamasa, construídas a expensas de los edificios talayóticos que 
allí se hallaban, utilizando las mismas piedras, con una técnica enteramente tosca y 
descuidada. (...)” (Serra 1966a, p. 3) 
 
Una troballa molt destacada va ser “(...) un depósito de sección rectangular, con sus 
paredes cubiertas de estuco y una cavidad semiesférica en el fondo, que parece un 
depósito de agua de lluvia, (...)” (Serra 1966a, p. 4). També s’ha de mencionar la 
presència de forats de pals dins aquest edifici (Plantalamor, 1991, p. 432). 
 
Els materials documentats al seu interior corresponen a ceràmiques romanes, fragments 
de vidre i monedes del baix imperi romà. Fins i tot, documenta ceràmica àrab al fons de 
la cisterna o dipòsit. 
 
5.2.1.2.9. Revisió dels materials dipositats al Museu de Menorca 

 
Al Museu de Menorca es troben dipositats uns materials que corresponen a les 
excavacions fetes per Mª Lluïsa Serra als cercles de Sant Vicenç d’Alcaidús. El gran 
problema que tenen és la falta de referències que lliguin el material amb un cercle 
concret. De fet, de 1.250 objectes catalogats, nomes 201 es poden adscriure a alguna 
estructura. El Cercle 2 és el que té més objectes documentats, amb 140. Per tant, 
intentar fer interpretacions d’utilització d’espai o cronologia d’ocupació dels cercles és 
molt complicat. Tot i així, amb la revisió dels diaris d’excavació de Serra junt amb el 
material del Museu de Menorca es pot intentar inferir alguna informació. 
 
Hi ha un conjunt de 1.250 
objectes catalogats procedents de 
Sant Vicenç d’Alcaidús que 
corresponen a diversos tipus 
d’objectes (ceràmiques, material 
lític, metall, vidre, tovot). La 
primera divisió que es pot fer és 
a nivell d’adscripció cultural. El 
gruix més important de material 
correspon al de factura talaiòtica, 
que és el material fet pels propis 
habitants de l’illa. Està present en 
un percentatge del 50% i és amb 
molta diferència el conjunt més 
abundós de materials. 
 
Un segon conjunt destacable el conformen les ceràmiques de procedència púnica, amb 
¼ part del total. El material procedent d’Eivissa té un percentatge del 23%, completat 
amb materials púnics del nord d’Àfrica (2%) i de la Mediterrània central (amb un 
fragment). 

Gràfic 1: Percentatges de materials per cultures procedents 
de les excavacions de Sant Vicenç d’Alcaidús. 
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El material romà en total també té un percentatge superior al 20%, però s’ha de tenir en 
compte que correspon a èpoques diverses. Així, hi ha el material d’època republicana 
que representa un 5% del total. El corresponent a època alt imperial està per sobre el 
10% i el d’època baix imperial tornaria a estar sobre el 5%. 
 
El darrer conjunt de material que té un percentatge rellevant correspon als productes 
ibèrics, representats amb un 3% del total. No és una presència molt elevada ja que en 
altres excavacions fetes a l’illa aquest percentatge pot estar al voltant del 10% (Talatí de 
Dalt; Juan i Pons, 2005) o fins i tot en proporcions més elevades (Son Catlar; Juan, Pons 
i Juan, 1998). 
 
Per completar els materials antics s’ha de mencionar la presència testimonial d’un 
fragment de vora d’una peça grega, concretament un skyphos. 
 
La resta de materials han estat documentats en quantitats molt petites, quasi bé 
testimonials i corresponen a materials d’èpoques més modernes: islàmic, modern i 
contemporani. 
 
El material talaiòtic és el més abundós, amb un 50% del total. La seva adscripció 
cronològica és molt complicada, donada la llarga perduració en el temps de moltes de 
les formes fabricades. 
 
El material d’emmagatzematge correspon bàsicament a grans contenidors globulars 
(olles pitoides) amb la vora alta i oberta. També es troben vores reforçades, amb cordó 
al coll o amb ansa lateral de pont. El material de taula està representat amb vasos 
troncocònics, escudelles de diverses tipologies (algunes d’elles imitant formes de 
ceràmiques importades, amb peu diferenciat o amb òmfal), vasets de petites dimensions 
i gerretes amb anses laterals altes (també imitant peces importades). El material de cuina 
també està ben representat amb olles globulars, olles amb anses d’orelles, olles de boca 
ampla i també cassoles troncocòniques. S’ha de destacar la presència d’algun fragment 
de ceràmica perforat, identificat com a formatgera. 
 
Els vasos de fons alt també són ben presents. S’ha pogut documentar una llàntia, una 
fusaiola, trenta anses d’àmfora púnica ebusitana retallades, que es devien utilitzar com a 
pesos de teler, i fragments d’un gresol. 
 
Dins el material lític hi ha bales de fona, percussors i una polleguera. En canvi, no es va 
trobar cap amoló, tot i que en el seu diari d’excavació Serra relata la troballa d’una bona 
quantitat d’ells. 
 
El material procedent d’Eivissa és l’altre grup d’objectes ben representat. El material de 
transport és molt present amb les àmfores. I el seu ventall cronològic és bastant ampli, 
ja que s’han documentat fragments de vora d’àmfores PE-13 i 14 fins a les PE-18, o 
sigui, des del segle IV aC fins el segle I dC. Igual succeeix amb les àmfores que imiten 
altres produccions, amb formes que van de la PE-22 (la més abundant) fins la PE-26, 
amb una cronologia similar a les anteriors. S’ha de destacar que el gruix important 
d’àmfores correspon a les produccions PE-15, PE-16, PE-22 i PE-24, pel que ofereix un 
marc cronològic entre els segles III i II aC. 
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El material de taula púnic ebusità es troba ben representat per diverses produccions 
(oxidants i grises) i formes (escudelles, plats i gerres de diverses tipologies). Dins les 
escudelles tenen una gran presència les de perfil còncau, parets primes i peu anular tipus 
FE-13/13 (24 fragments). També hi són presents alguns bols carenats tipus HX-1/53 (3). 
Les gerres són abundoses, principalment la EB-69 (16). S’ha de mencionar la presència 
d’algun fragment d’EB-64 (1) i 65 (2) amb cronologies una mica anteriors. Finalment, 
hi ha alguns fragments de plat, tant plats de peix de ceràmica gris o ceràmica oxidada 
com plats de ceràmica gris imitant formes campanianes tipus Del Amo 5 (2). La 
cronologia d’aquests materials de taula es pot situar entre els segles III-II aC, amb 
alguna peça que pot ser una mica anterior, situable dins el segle IV aC. 
 
El material de cuina ebusità és molt més testimonial. Es documenten alguns fragments 
de morter tipus FE-13/246 i FE-13/257 i alguns fragments d’urnes de vora entrant tipus 
CC-99 (3). La seva cronologia ens remet als segles III-II aC. 
 
Per completar el material de procedència púnica, hi ha dos conjunts més amb poca 
representativitat numèrica, però prou significativa. Una primera procedència correspon 
a un fragment de vora de la Mediterrània Central, probablement de la zona de Sicilia. És 
del tipus T.4.2.1.4. i la seva cronologia és relativament amplia (segles V-IV aC). L’altre 
conjunt correspon a àmfores de procedència nord africana, de la zona de Cartago. Es 
tenen diverses tipologies documentades: les C1/2 (7) i D2 (2), amb cronologies dels 
segles IV-III aC, i C2a (9), del segle II aC. Per tant, aquestes produccions es poden 
situar entre els segles IV-II aC. 
 
El material romà també és prou significatiu, ja que en total representa un 20% del 
global. Però es pot situar en diverses èpoques diferents. 
 
El material d’època republicana es troba representat amb àmfores grecoitàliques i 
itàliques Dressel 1, sense que hi hagi una gran quantitat de material. Se situen entre els 
segles III i I aC. El material de taula està representat per diferents formes de ceràmica 
campaniana, tant alguns plats com copes, molt poc presents, amb cronologies dels 
segles II-I aC. Es completa amb un parell de fragments de ceràmica de parets fines, 
Mayet I i II, del segle I aC. Del material de cuina només hi ha un fragment de morter, 
dels segles II-I aC. Finalment, es té una moneda d’aquesta època, un as que es pot situar 
entre l’any 80 i el 45 aC. 
 
El material d’època romana alt imperial és un conjunt més abundós i més divers. Les 
àmfores documentades corresponen a diverses produccions laietanes (Dr 2/4, Dr 7/11, 
Lt 1, Pa 1), totes situades dins el segle I dC. Pel que fa a la vaixella de taula, es tenen 
fragments de ceràmica sigil·lada (plats i copes), algun fragment de ceràmica de parets 
fines (Mayet XXXIII) i alguna gerra i escudella de tipologia indeterminada. Aquest 
conjunt es pot situar bàsicament al segle I dC. Altres materials adscribibles a aquesta 
època són una llàntia (Dressel 19) i restes d’un vas de vidre, amb una cronologia dels 
segles I-II dC. També s’ha de destacar la presència de vuit monedes situables dins 
aquesta època. 
 
Completant el material alt imperial hi ha alguns fragments de procedència nord africana. 
Un correspon a una àmfora Africana 2b, dels segles III-IV dC. La resta corresponen a 
material de cuina amb cassoles tipus Hayes 23, carenades i amb fons estriat (31 
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fragments) i tapadores Hayes 22 (12). Aquests materials tenen una cronologia entre els 
segles I i III dC. 
 
El material romà baix imperial és poc present. Correspon a materials de taula: plats de 
ceràmica sigil·lada Clara D situables als segles VI-VII dC. Hi ha alguns fragments de 
gerres adscribibles a aquesta època i dues monedes16. 
 
Es tenen altres materials catalogats que es poden adscriure dins època romana, però 
sense poder concretar un periode específic. Així, es troben alguns objectes de metall, 
entre ells un anell. Hi ha restes de materials arquitectònics: restes de paviment i de 
tégules. També és ressenyable la troballa de restes de marbre que podrien pertànyer a 
algun tipus d’ara. 
 
Pel que fa als materials ibèrics, es documenten objectes dedicats al transport: àmfores i 
kalathos. Les àmfores ibèriques són difícils d’adscriure en el temps ja que ofereixen 
unes cronologies molt àmplies, del segle V al I aC. Els kalathos, en canvi, estan més 
acotats i es poden situar entre els segles II i I aC. El material de taula és el més abundós 
i correspon a gerres bicòniques de ceràmica grisa de factura emporitana (segles IV-I 
aC). 
 
Tot i que no es poden fer adscripcions directes del material catalogat al Museu amb 
cada un dels cercles concrets, es pot veure que les mencions de materials que fa Mª 
Lluïsa Serra concorden bastant amb el material dipositat al Museu. No es pot estar segur 
que la totalitat d’objectes que hi ha al Museu sigui tot el que va descobrir Serra, però 
dóna una idea aproximada del que es va trobar. Així, per exemple, és significativa 
l’absència dels amolons, quan estan suficientment documentats al diari d’excavació17. 
 
Aquest conjunt de materials ofereix una visió bastant freqüent del que es pot trobar a les 
estructures d’habitació. Hi ha material que serveix tant per transport com per 
emmagatzemar aliments (àmfores, kalathos, contenidors globulars), material de taula 
(plats, escudelles, copes, gerres, vasos troncocònics,...), material de cuina (olles, 
cassoles, urnes, formatgeres,...), material de possible ús ritual (vasos de fons alt), 
material d’ús domèstic (llànties, fussaioles, pesos de teler, percussors, amolons,...). Per 
tant, és un conjunt normal dins una casa. 
 
Pel que fa a nivell cronològic, es veu una llarga perduració en el temps de l’ocupació 
d’aquestes cases. Així, Serra situa la seva construcció cap al segle VI aC. Part dels 
materials talaiòtics es poden adscriure perfectament a aquesta època. Els materials 
importats, que donen cronologies més clares, es comencen a trobar a partir del segle V 
aC. El gruix correspon a materials dels segles IV-III aC, anterior a la 2ª Guerra Púnica. 
L’ocupació continua posteriorment a aquest conflicte, però a partir del segle I dC 
sembla que anirà disminuint la gent que va viure en aquestes cases. La seva pervivència 
seria fins a època romana baix imperial, cap al segle VII dC, ja que encara es troba 

                                                           

16 La revisió de les monedes que es troben al Museu de Menorca ha situat la majoria del conjunt dins 
l’època alt imperial, tot i que Serra al diari d’excavació els atribueix una cronologia més tardana, d’època 
baix imperial. De totes formes, no es pot tenir la certesa que hagin arribat totes les monedes que es van 
documentar durant les diferents campanyes d’excavació. 
17 Es pot suposar que alguns dels amolons catalogats sense procedència al Museu de Menorca, puguin 
correspondre perfectament a Sant Vicenç d’Alcaidús 
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algun material d’aquest moment, però ja molt minoritari. Posteriorment, haurien rebut 
visites esporàdiques, però mai més tornarien a ser habitades. 
 
 
5.2.2. Binicalaf 
 
Binicalaf és un petit assentament talaiòtic situat a la zona de Migjorn de Menorca, a uns 
2,5 kilòmetres de la costa. Al seu voltant es troben alguns assentaments de petita entitat 
com el monument elevat de Binixíquer i el talaiot de Biniedrís o altres més destacats 
com Binimaimut, So na Caçana o la necròpolis de Cales Coves. 
 
Es troba situat a un 90 m.s.n.m. en terrenys geològics del miocè, de composició 
calcària. Al seu voltant els antics terrenys de cultiu s’han anat abandonant i transformant 
en àrees residencials de cases unifamiliars amb una mica de terreny al seu voltant. 
 
Aquest jaciment ha estat objecte d’una intervenció arqueològica l’any 1978 dirigida des 
del Museu de Menorca per Ll. Plantalamor. En aquesta excavació es va treballar en dues 
àrees diferents: sobre la plataforma superior del talaiot i als peus del mateix, a l’oest i al 
sud-est. 
 
 
5.2.2.1. Dades generals 
 
Jaciment: Binicalaf 
 
Coordenades UTM: X 600479; Y 4414389 
Coordenades Geogràfiques: N 39º 52’ 25’’; E 4º 10’ 30’’ 
 
MSNM: 90 m 
 
Superfície total: Indeterminada 
 
Codi CIMe: BCV 01 
 
 
5.2.2.2. Descripció del poblat 
 
Com ja s’ha comentat, Binicalaf és un assentament de petites dimensions que a més ha 
estat destruït en la seva major part per les cases construïdes al seu voltant. Només es 
conserva una estructura en condicions, que és el talaiot. Al seu voltant hi devia haver les 
restes del poblat, però la parcel·lació dels terrenys on es troba el jaciment ha provocat la 
desaparició d’estructures en superfície. 
 
Només l’excavació feta l’any 1978 ha deixat veure restes d’estructures adossades al 
voltant del talaiot. Tot i això, va ser una excavació de petites dimensions i no es va 
poder documentar cap construcció completa, com sí va ser el cas de l’excavació feta a 
Trepucó amb la descoberta de la Casa 3. 
 
Sobre el talaiot es va documentar un hàbitat d’època islàmica i medieval amb un parell 
d’habitacions i restes d’un enllosat a una d’elles. A la base es van construir habitacions 
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de planta quadrada i circular que taparien un possible accés al seu interior. S’haurien 
construït quan es va abandonar l’interior del talaiot. A la banda est es troba un habitatge 
construït amb murs rectes. Al costat sud-est és de planta circular (Plantalamor, 1991, p. 
283). Dins l’habitació oest es va documentar un fogar (Plantalamor, 1982, p. 29). 
 
 
5.2.2.3. Materials 
 
Sobre els objectes documentats en aquesta excavació no hi ha excessiva informació. El 
material talaiòtic és el més estudiat i ofereix una àmplia varietat de formes: grans 
contenidors, olles globulars, vasos troncocònics, cassoles (Plantalamor, 1982, p. 29-32). 
 
De la presència de materials d’altres cultures no es té informació, però la proposta de 
seqüència cronològica, feta pel seu excavador, ofereix algunes pistes del que s’hi ha 
pogut localitzar (Plantalamor, 1991, p. 283). 
 
L’ocupació fins al segle III aC és molt típica a la majoria de jaciments talaiòtics i sol 
estar marcada per una forta presència del material procedent d’Eivissa. Pot anar 
acompanyat d’una lleu presència de materials romans i ibèrics. Les posteriors 
reutilitzacions d’època islàmica i moderna no són estranyes tampoc en aquests 
assentaments. Per tant, s’ha de suposar que es van poder documentar objectes de tot 
aquest ventall cronològic. 
 
Pel que fa a altres tipus de materials només es té la menció d’un objecte de ferro de 
forma indeterminada aparegut a l’entrada del talaiot. Aquesta troballa li serveix al seu 
excavador per proposar l’abandó d’aquesta estructura en un moment posterior a la 
introducció d’aquest metall a l’illa (Plantalamor, 1982, p. 29-30). 
 
 
5.2.2.4. Datació de C14 
 
Es disposa d’una datació de C14 feta sobre carbons del fogar localitzat a l’habitació 
quadrangular de l’oest amb el següent resultat: 
 
Referència Datació BP Datació Calibrada (2 σ) 
HAR-2891 2570 ± 100 BP 906-435 CAL ANE 
(Micó, 2005 BAR, p. 45) 
Taula 4: Datació de C14 de les excavacions de Binicalaf. 
 
Aquesta datació ofereix un marge molt ampli, pel que és difícil d’utilitzar per tal de 
fixar un moment d’ocupació de l’hàbitat. El seu excavador la situa al 620 ± 100 aC, i 
considera que correspon al moment d’abandó d’aquesta habitació adossada al talaiot 
(Plantalamor, 1991, p. 283). 
 
 
5.2.3. Biniparratx Petit o Biniparratxet 
 
Biniparratx Petit o Biniparratxet és un poblat talaiòtic que està dins el terme municipal 
de Sant Lluís. Pel seu voltant passa algun camí rural com el que es coneix com sa Volta 
des Milord. Està a una distància d’un poc més de 2 km de la costa sud de l’illa amb les 
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cales de Binisafúller, Biniparratx i Binidalí com a platges més properes. Des del poblat 
és fàcil accedir a elles ja que està situat a les capçaleres dels barrancs que van fins a les 
cales. 
 
Al seu voltant es poden trobar diversos jaciments arqueològics com és el sepulcre 
megalític de Binidalinet (tot i que correspon a una època molt anterior), els poblats 
talaiòtics de Binisafullet, Binicalaf, Binimaimut o Torelló (Guerrero et alii, 2002, p. 
505) o les necròpolis talaiòtiques de coves artificials dels barrancs de Binisafúller i 
Biniparratx. Però és un poblat que ha patit molt per la construcció de l’aeroport de 
Menorca, ja que es troba situat a la part sud de la zona aeroportuària. 
 
A nivell geològic, Biniparratx Petit es troba situat sobre terrenys miocènics, típics del 
migjorn de Menorca. La cota de les restes conservades està situada entre els 70 i 80 
m.s.n.m. El talaiot està situat a la zona més alta del poblat. Els terrenys del seu voltant, 
avui dia, són camps de cultiu abandonats i petites zones d’ullastrar. Pel que fa a la seva 
extensió, es calcula que té uns 10.500 m2 aproximadament. 
 
Des d’antic ha estat un jaciment que ha ofert unes troballes molt destacades, 
principalment un parell de figures de bronze que corresponen a un Odysseus (de tradició 
hel·lenística) i a la deessa Isis-Fortuna (figura romana del segle I aC) que eren propietat 
del col·leccionista Pons i Soler i que avui dia són propietat de la família De Olives. 
També s’han documentat una sèrie de terracotes hel·lenístiques. Totes aquestes troballes 
han estat fetes fora del seu context arqueològic (Guerrero et alii, 2007, p. 9). 
 
Les intervencions arqueològiques al jaciment de Biniparratx Petit s’han dut a terme 
bàsicament per les afectacions que anaven provocant la construcció i posterior 
ampliació de les estructures aeroportuàries. L’any 1964 el jaciment ja es va veure 
afectat per aquestes obres, fet que devia provocar una primera intervenció de Mª Lluïsa 
Serra de la que no es té cap tipus d’informació18, excepte una menció a una excavació 
feta al jaciment de Biniparratx (Mascaró, 1968, p. 355). 
 
L’any 1994 es va produir la primera gran intervenció al jaciment. Les obres d’ampliació 
de la capçalera sud de la pista de l’aeroport afectaven directament una casa talaiòtica 
que va poder ser excavada en la seva totalitat. Posteriorment, es va procedir al seu 
desmuntatge i trasllat a la seva actual ubicació, al costat del pàrking de la terminal de 
l’aeroport. Aquests treballs van ser dirigits per Joan Carles de Nicolàs. 
 
Posteriorment, els anys 2000 i 2001 un equip multidisciplinar de les Universitats de 
Barcelona, de les Illes Balears i de l’Institut Menorquí d’Estudis va excavar diverses 
àrees del poblat: el talaiot, tant la part superior com diferents àrees a la seva base, i una 
casa talaiòtica (on hauria intervingut Mª Lluïsa Serra). Els treballs van ser dirigits pels 
arqueòlegs Victor Guerrero, Simón Gornés, Joan Carles de Nicolàs, Jordi Hernández i 
Joan Sanmartí. 
 
 

                                                           

18 Entre els anys 2013 i 2014 vaig poder dur a terme un treball d’investigació amb una beca de l’Institut 
Menorquí d’Estudis sota el títol “Digitalització del fons arqueològic de l’arxiu personal de na Maria 
Lluïsa Serra Belabre”. Dins la feina de revisió i digitalització de tot aquest material no vaig trobar cap 
referència a aquesta intervenció arqueològica. 
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5.2.3.1. Dades generals 
 
Jaciment: Biniparratx Petit o Biniparratxet 
 
Coordenades UTM: X 604169; Y 4411815 
Coordenades Geogràfiques: N 39º 50’ 56.34’’; E 4º 12’ 58.82’’ 
 
MSNM: 70-80 m 
 
Superfície total: 10.500 m2 
 
Codi CIMe: BPT 01 
 
 
5.2.3.2. Descripció del poblat 
 
Avui dia la major part d’aquest poblat ha quedat inclòs dins l’àrea aeroportuària pel que 
no es pot accedir per a la seva visita. El camí de la Volta des Milord, que va ser 
modificat arran de la construcció de la pista de l’aeroport, passa just pel seu costat i des 
d’allà es poden veure algunes de les restes talaiòtiques. 
 
Del poblat es conserven poques estructures visibles. El conjunt més important el formen 
el talaiot i la Casa Serra Belabre19. El talaiot està construït amb pedres de grans 
dimensions i té una possible habitació de planta rectangular a la seva part superior. Un 
corredor amb una escala de pedra connectaria aquesta habitació amb l’exterior i aquest 
accés seria elevat, com a molts talaiots de Menorca. La seva alçada va ser rebaixada 
(Guerrero et alii, 2007, p. 10), molt possiblement com a mesura de seguretat per a les 
operacions d’aterratge i enlairament dels avions. 
 
Al seu voltant es documenten restes d’estructures adossades al talaiot, però les obres de 
construcció de l’aeroport les van afectar totalment. Per tant, avui dia només queden 
restes d’alguns murs que semblen indicar la possible existència de cases de planta 
circular adossades als seus murs (Guerrero et alii, p. 17). 
 
La Casa Serra Belabre, que queda al costat sud del talaiot i molt propera al camí, es va 
poder excavar en la seva totalitat. La intervenció feta per Mª Lluïsa Serra no va ser molt 
profunda i només va documentar el mur perimetral. Per tant, l’equip de la Universitat de 
Barcelona va poder excavar la casa amb els seus nivells arqueològics intactes. 
 
L’altra casa excavada es trobava situada al NO del talaiot. Com estava totalment 
afectada per les obres de la capçalera sud de l’aeroport, es va decidir la seva excavació i 
el seu trasllat íntegre. 
 

                                                           

19 S’ha optat per donar la denominació de Casa AENA i Casa Serra Belabre als cercles excavats ja que en 
les publicacions dels dos equips d’investigació que hi ha treballat denominen a la seva com a casa 1. Per 
tant, s’han utilitzat aquestes denominacions per tal de distingir-les clarament. La Casa AENA correspon a 
l’excavada per J. C. de Nicolàs l’any 1994, mentre que la Casa Serra Belabre va ser excavada per l’equip 
de la UB encapçalat per Jordi Hernández i Joan Sanmartí entre els anys 2000 i 2003. 
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Finalment, a l’est del talaiot es troba una tanca que conté restes d’estructures molt 
tapades per la vegetació i per l’acumulació de pedres (Guerrero et alii, 2007, p. 11). 
 
 
5.2.3.3. Casa AENA 
 
Com ja s’ha comentat, les obres de la capçalera sud de l’aeroport afectaven directament 
a la zona on estava situada aquesta estructura. El seu manteniment al lloc original no era 
possible pel que es va plantejar el seu trasllat després de que l’excavació oferís una casa 
de planta circular completa i restes d’una sala hipòstila adossades a ella. AENA es va 
fer càrrec dels treballs d’excavació i trasllat de l’edifici, que es va reconstruir al jardí al 
costat del pàrking de la terminal de passatgers de l’aeroport. Els treballs els va dur a 
terme l’empresa Balear d’Arqueologia sota la direcció de l’arqueòleg Joan Carles de 
Nicolás Mascaró (de Nicolàs, 1995, 1997, 2003). 
 
La planta de la Casa AENA té forma arronyonada, amb una part del seu mur de 
tancament de tendència circular (al seu costat oest) i l’altra part entrant, com si fos un 
mur que s’adaptés a una possible construcció adossada pel seu costat est. De fet, a la 
planimetria de la casa es poden veure restes d’algun mur, tant a l’est com a l’oest, que 
correspondrien a altres construccions adossades a aquest cercle, com passa a Sant 
Vicenç d’Alcaidús o als cercles 2-3 i 6-7 de Torre d’en Galmés. 
 
El mur de tancament de la casa és de doble parament. La cara exterior està construïda 
amb un sòcol de pedres en horitzontal sobre les que es col·loquen grans blocs de pedra 
en posició vertical. El mur interior està construït amb pedres de petites i mitjanes 
dimensions. Només a l’habitació del nord es troben restes de tres pilastres monolítiques 
amb una pedra de base inserides al mur. La seva façana està orientada cap al sud. 
 
L’accés es fa a través de la porta amb llinda, que dóna pas a un petit corredor. D’aquí ja 
s’entra al pati central de la casa i al seu voltant s’organitzen els diferents espais de la 
casa. Es conserven cinc columnes que delimiten el pati. Només en falta una, que és la 
que correspon a les habitacions de l’oest. 
 
A l’angle NE del pati es troba la llar de foc, de planta circular i delimitada pel seu costat 
exterior amb amolons clavats al terra, dels quals només se’n conserven un parell. La 
paret que la separa de les habitacions és de parament simple. Al costat oest es van 
documentar dos armariets construïts amb lloses planes. El que es troba adossat al mur N 
està per sobre d’una cisterna. L’altre armariet està al sud del pati. 
 
La zona est correspon a una gran habitació molt oberta al pati central (no té cap paret 
que la delimiti, només dues columnes). Al seu interior es va documentar un dipòsit 
excavat a la roca mare. 
 
La zona oest està composta per tres habitacions. La primera de totes, just al costat de 
l’entrada, és de petites dimensions, pel que devia ser una zona utilitzada com a 
magatzem. Les altres dues habitacions tenen les seves portes al pati central i la seva 
entrada és un llindar construït amb una sola pedra que té un rebaix per encaixar-hi una 
porta. Els murs de separació d’aquestes habitacions són de parament simple. 
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L’habitació N de la casa és la més gran de totes. S’accedeix a ella a través de dos 
escalons construïts amb pedra. La porta està construïda amb brancals monolítics de 
grans dimensions, però no s’ha conservat la llinda. L’espai interior no té cap mena de 
divisió, tot i que les pilastres adossades al mur intern de tancament del cercle podrien 
haver fet la funció de delimitació d’àrees (de Nicolàs, 1995). Al seu costat E es va 
localitzar una cisterna. 
 
Davant la façana de la casa, molt possiblement, va existir un pati que donava accés al 
cercle, tot i que per la banda est no s’ha localitzat cap mur ni estructura que delimiti 
aquest espai. Al costat est, es va documentar una altra cisterna, excavada a la roca mare. 
 
Pel que fa a la sala hipòstila, es troba adossada al costat oest de la façana del cercle, amb 
accessos oberts cap a l’est. El mur de tancament de l’estructura és de doble parament, 
seguint el mateix esquema que amb la casa. La seva part sud està perduda, pel que no se 
sap fins a on arribava aquesta estructura. Al seu interior hi ha dos columnes i conserva 
encara quatre lloses del seu cobriment. Posteriorment, ja en època romana, es van 
construir murs de divisió interna que crearen tres habitacions independents (de Nicolàs, 
2003, p. 119). 
 
Pel que fa a les seves dimensions, l’eix N-S fa uns 12,5 m mentre que l’E-O en té uns 
12 m, pràcticament idèntics. Ocupa una superfície de 128 m2, dels quals 63 corresponen 
a l’espai interior útil de l’estructura. En canvi la sala hipòstila té una planta rectangular 
amb uns 7 m a l’eix N-S i 5 a l’E-O. Té un total 35 m2, dels quals 12 són espai útil. Les 
zones ocupades per elements arquitectònics abasten un total de 88 m2 (de Nicolàs, 1997, 
p. 48). En el seu treball, J. Hernández calcula uns 18 habitants per a aquesta casa 
(Hernández i Salvà, 2009, p. 310) 
 
5.2.3.3.1 Materials 

 
No s’ha publicat un treball detallat amb els resultats de l’excavació d’aquesta casa 
talaiòtica, però es disposa d’algunes dades del que s’hi va documentar. 
 
Les ceràmiques talaiòtiques hi són presents. En una publicació es poden veure 
fotografies d’algunes peces: una olla d’anses verticals, una formatgera i una copa amb 
un peu ben diferenciat i el cos profusament decorat. És una peça d’origen mallorquí, 
corresponent al que s’ha denominat copes crestades, assimilada als vasos de fons alt 
menorquins i s’ha interpretat com un objecte ritual dels habitants de la casa (de Nicolàs, 
2015) 
 
Pel que fa al material d’importació, s’ha de destacar la recuperació d’una àmfora PE 18 
sencera a l’habitació 7 o S-SE (fet que reforça la seva funcionalitat com a magatzem). 
Altres produccions ebusitanes són les PE 24. Es van documentar àmfores itàliques 
Dressel 1 i àmfores de la Tarraconense, principalment del tipus Pascual 1. Pel que fa a 
la vaixella de taula, hi ha produccions tardanes de ceràmica campaniana A i B i 
ebusitana, un gran nombre de vasos de parets fines i uns pocs fragments de ceràmiques 
sigil·lades. Per tant, és un context que s’ha de situar entre finals del segle I aC i la 
primera meitat del segle I dC (de Nicolàs, 2003, p. 119). 
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Pel que fa a les restes de fauna, se sap que hi ha una abundant presència d’ossos 
d’animals domèstics. També s’han documentat restes d’animals marins com pegellides i 
cargols de mar (de Nicolàs, 1995,p. 48) 
 
 
5.2.3.4. Casa Serra Belabre 
 
Entre els anys 2000 i 2003 un equip de la Universitat de Barcelona dirigit per Joan 
Sanmartí i Jordi Hernández va excavar la casa talaiòtica que ja havia estat objecte d’una 
intervenció per part de Mª Lluïsa Serra. Aquesta primera intervenció va afectar al mur 
perimetral i a l’habitació 4 (Hernández, 2007, p. 1 i 6), tot i que la major part del 
sediment de la casa estava intacte i va poder oferir una bona seqüència estratigràfica als 
seus excavadors. 
 
La Casa Serra Belabre té una planta circular bastant ben definida. El mur de tancament 
és de doble parament. El mur exterior té una primera filada de pedres col·locades 
horitzontalment, el sòcol, sobre el que s’aixequen grans blocs col·locats verticalment. El 
mur intern està construït amb pedres de petites i mitjanes dimensions. Una part de la 
casa està excavada a la roca mare, que alhora serveix de fonamentació al mur perimetral 
(Hernández, 2007, p. 4). 
 
L’organització interna de la casa segueix l’esquema conegut per a aquestes estructures. 
La façana està orientada cap al sud i des d’ella s’accedeix directament al pati central. 
Les columnes que delimiten aquest espai estan desplaçades del seu lloc, ja que van ser 
reutilitzades durant la II fase d’ocupació de la casa. Dues de les columnes es van tornar 
a col·locar al seu lloc original (Hernández, 2007, p. 4). 
 
Al seu voltant es van documentar les habitacions de la casa, les quals es numeraren a 
partir de l’1, de forma correlativa i seguint el sentit de les agulles del rellotge. 
 
Així doncs, l’habitació 1 correspon a un petit àmbit al costat oest de la porta d’entrada. 
En altres cases excavades s’ha interpretat aquest espai com a magatzem, com a la Casa 
AENA del mateix jaciment (Hernández, 2007, p. 5). 
 
Les habitacions 2 i 3 tenen el seu accés des del pati i el seu llindar és una pedra 
treballada que té un rebaix per encaixar-hi algun sistema de tancament. Aquests llindars 
s’han documentat a jaciments com Trepucó, Sant Vicenç d’Alcaidús o la mateixa Casa 
AENA de Biniparratx Petit. En l’habitació 2 es va localitzar un nivell d’argiles 
endurides i a l’habitació 3 restes de calç i morter de calç (Hernández, 2007, p. 5-6). En 
la fase II d’ocupació va desaparèixer el mur de divisió entre aquestes dues habitacions i 
es transformaren en un únic àmbit al qual s’accedeix per la porta de l’habitació 3 
(Hernández, 2007, p. 9). 
 
L’habitació 4 ocupa la zona nord de la casa. El sòl està diferenciat en dos àmbits amb la 
part oest més elevada que la resta. Si hi havia algun tipus d’estructura de separació avui 
dia està perduda, tot i que els seus excavadors creuen haver reconegut el possible llindar 
excavat a la roca. Està separada de la resta de la casa per un mur simple perdut en algun 
tram, però del que queden restes als retalls de la roca. Com ja s’ha explicat, l’habitació 4 
és la que va ser parcialment excavada per la intervenció de Mª Lluïsa Serra (Hernández, 
2007, p. 6). 
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L’habitació 5 correspon al que en altres cases seria la llar de foc, tot i que en la Casa 
Serra Belabre no han quedat restes de l’estructura de combustió. La seva planta és 
circular amb unes pedres clavades al terra que delimiten l’estructura. L’altra part està 
excavada a la roca mare. Per tant, durant la II fase d’ocupació de la casa va ser utilitzada 
de forma totalment diferent que durant la fase I, amb les columnes del pati tombades i 
tancant aquest espai (Hernández, 2007, p. 7). 
 
L’habitació 6 ocupa la zona est de la casa. El sol de l’habitació és la roca mare i serveix 
de fonamentació a la cara interna del mur perimetral, com ja passava a les habitacions 2 
i 3. Està dividida en tres nivells a diferent alçada. Per accedir a l’espai més al nord es fa 
a través de tres escalons retallats a la roca mare. Els altres dos espais estan a la zona 
central i sud de l’habitació amb un lleuger escaló de separació. No s’ha conservat cap 
tipus de tancament respecte del pati, que no va existir o va desaparèixer amb la 
remodelació de la II fase d’ocupació (Hernández, 2007, p. 7). 
 
Davant la façana de la casa es va documentar un pòrtic o porxo tancat. Està conformat 
per una filada de pedres paral·lela a la façana que delimita una zona de 3 metres de llarg 
per 1 metre d’ample. La presència d’una pedra de polleguera fa pensar als seus 
excavadors amb la possible existència d’un “(...) element sustentador d’una estructura 
porxada o completament tancada” (Hernández, 2007, p. 9). 
 
De la Casa Serra Belabre s’ha de destacar l’abundant presència d’elements auxiliars 
treballats a la roca (retalls, possibles forats de pals i altres) i d’estructures 
d’emmagatzematge presents al seu interior. 
 
5.2.3.4.1. Elements auxiliars 

 
Un primer element es pot veure a l’angle SO del pati, davant l’habitació 1 on hi ha un 
retall cònic interpretat com a morter fix. Al centre del pati es van documentar tres retalls 
ovals, possiblement per falcar amolons i utilitzar l’àrea com a espai de treball. 
(Hernández, 2007, p. 4) 
 
En el llindar de l’habitació 1, per la part interior, presenta dos retalls hemisfèrics 
(Hernández, 2007, p. 5). El llindar de les habitacions 2 i 3 està construït amb una pedra 
ben treballada amb una depressió central que hauria de servir per a encaixar algun tipus 
de tancament (Hernández, 2007, p. 5-6). L’habitació 3, a més, té tres retalls hemisfèrics 
propers al llindar (Hernández, 2007, p. 6). 
 
Pel que fa a l’habitació 4, al pis superior presenta un retall hemisfèric de petites 
dimensions que el relacionen amb alguna estructura de fusta. Un altre element 
destacable és un dipòsit excavat a la roca mare, potser un contenidor d’aliments o líquid. 
Finalment, hi ha una perforació circular que connecta el sòl de l’habitació amb l’espai 
anomenat rebost (que es tractarà més endavant). L’anterior excavació de Mª Lluïsa 
Serra impedeix a l’equip de la UB determinar l’antiguitat d’aquesta perforació 
(Hernández, 2007, p. 6). 
 
Dins l’habitació 6 s’ha documentat una canalització, tot i que incompleta, que va a 
acabar a la cisterna que es troba a l’exterior del cercle, al costat est de la façana. Sembla 
que podria correspondre a una fase anterior a la construcció de la casa, ja que es devia 
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inutilitzar part de la conducció per construir el sòl de l’habitació 6 i convertir la cisterna 
en una estructura de la casa. Els autors plantegen una hipòtesi que “(...) tindria un 
rerefons social i polític en apuntar a l’apropiació privada d’una infraestructura tal 
vegada en origen comunal” (Hernández, 2007, p. 7). L’Edifici 1 de Torre d’en Galmés 
també es va construir al damunt d’estructures comunals, tot i que en aquest cas no es va 
reutilitzar la sitja, sinó que va quedar amortitzada sota el mur de la casa (Juan i Pons, 
2007, p. 171; 2011, p. 103). 
 
El rebost és una estructura a la que 
s’accedeix a través del pati central i es troba 
situat al costat de la porta d’accés a 
l’habitació 4. Molt possiblement correspon a 
un hipogeu de funció funerària que es devia 
reutilitzar posteriorment com a rebost per els 
habitants de la casa (Hernández, 2007, p 8). 
 
La cisterna es troba al costat est de la façana 
i si accedeix des de l’exterior de la casa per 
mitjà de tres escalons i una rampa. Aquest 
element està relacionat amb el col·lector que 
creua per l’habitació 6. La situació de la 
cisterna i el col·lector fan pensar en què són 
estructures anteriors a la construcció de la 
casa i que es van integrar dins la seva estructura. Tant el rebost com la cisterna es van 
convertir en abocadors durant la fase II, ja que al seu interior es va recuperar una gran 
quantitat de ceràmica i restes de fauna (Hernández, 2007, p. 9-10). 
 
5.2.3.4.2. Materials 

 
No es tenen gaires referències del material documentat a l’interior de la casa Serra 
Belabre. En un primer article, quan només s’havien excavat l’habitació nord i la llar de 
foc de la casa, els autors donen algunes dades. 
 
La majoria del material recuperat correspon a ceràmica, tot i que hi ha presència de 
material lític amb restes de morters i molins de mà. 
 
Dins la ceràmica abunda la importada enfront de la ceràmica indígena. I dins el material 
importat, el conjunt que destaca clarament correspon a la procedent de l’illa d’Eivissa, 
amb el material més antic situable cap al segle IV aC. Pel que fa a altres conjunts, hi ha 
una petita mostra de ceràmica ibèrica i de vernís negre itàlic, mentre que les àmfores 
itàliques són més abundants. Hi ha poca presència de vaixella de parets fines, de 
sigil·lades i d’àmfores Dressel 2/4, que situen la ocupació de la casa fins als inicis del 
segle I dC (Guerrero et alii, 2002, p. 512). 
 
Els excavadors de la casa Serra Belabre han pogut establir un parell de fases d’ús 
després de finalitzats els treballs d’excavació: la fase I ocuparia els segles V-III aC, i la 
fase II aniria del I aC fins al canvi d’era (Hernández, 2007, p. 10-12). 
 
 
 

Figura 28: Possible hipogeu funerari reaprofitat 
com a rebost de la Casa Serra Belabre 

(Hernández, 2007) 
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5.2.3.4.3. Arqueofauna 

 
El conjunt de materials que sí ha estat publicat correspon a les restes òssies de la fauna 
documentada durant l’excavació a la cisterna i al rebost. Presenten la següent varietat 
d’espècies: ovelles, cabres, bous/vaques, porcs, conills, cavalls, gos i gat (Guerrero et 
alii, 207, p. 31). Però també hi ha presència al poblat d’aus de corral i de restes 
d’animals marins, pel que hi ha un ampli ventall de recursos alimentaris aprofitats pels 
habitants del poblat de Biniparratx Petit (Guerrero et alii, 2007, p. 39). 
 
Dels animals domèstics, el primer aprofitament seria l’obtenció de carn per a 
l’alimentació. Després cada espècie oferirà altres possibilitats, Així, les cabres 
proporcionarien llet, de les ovelles s’obtindria llana per als teixits i els bòvids 
s’utilitzaran com a força de treball. Els porcs s’aprofitarien bàsicament per carn, però el 
seu saïm també es utilitzat en altres funcions (Guerrero et alii, 2007, p. 32-33; Juan i 
Pons, 2005, p. 436). 
 
Per tant, s’està davant d’un patró d’explotació ramadera típic del final del món talaiòtic, 
que es completaria amb l’agricultura com a l’altra gran aportació econòmica. La caça 
d’espècies com el conill o la recol·lecció d’animals marins tindrien un paper residual, 
tot i la seva presència al jaciment. 
 
5.2.3.4.4. Datacions de C14 

 
Per a la Casa Serra Belabre es disposa d’una datació de C14: 
 
Mostra Referència Datació BP Datació Calibrada (2 σ) 
Mostra 10 KIA-15218 2370 ± 30 BP 540-380 CAL ANE 
(Gornés et alii, 2001, p. 234) 
Taula 5: Datació de C14 de l’excavació de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit 
 
Correspon a un os de fauna provinent de la trinxera de fonamentació del mur perimetral 
de la casa. Junt amb la fauna recuperada es van documentar fragments de ceràmica a 
torn, talaiòtica i, fins i tot, pretalaiòtica, pel que el seu reompliment d’aquesta trinxera es 
va fer amb terres del mateix jaciment que ja haurien estat remogudes amb anterioritat. 
(Hernández, 2007, p. 12-13). Aquesta datació situa la construcció de la casa dins el 
segle V aC, entre els anys 460/450 aC (Guerrero et alii, 2002, p. 515). 
 
 
5.2.3.5. Sector A-SE 
 
Aquest espai correspon a una àrea que es troba als peus del talaiot de Biniparratx Petit, 
al seu costat SE. No hi havia estructures visibles en superfície, abans dels treballs 
d’excavació, i les zones al voltant de l’àrea excavada havien sofert el pas de les 
màquines excavadores que van construir la pista de l’aeroport. 
 
La seva excavació va suposar el descobriment d’una sèrie de murs circulars que devien 
formar part d’un habitatge adossat al talaiot. Es van poder documentar les diferents 
fases d’ocupació des de l’època contemporània fins al nivell de base corresponent a 
l’època talaiòtica. En total, es van distingir sis fases: època contemporània, fase 
tardomedieval i edat moderna, època altmedieval i andalusina, període romà republicà i 
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imperial, ocupació postalaiòtica tardana i contextos talaiòtics (Guerrero et alii, 2007, p. 
15-17). 
 
El gran moment d’ocupació d’aquest espai correspon a l’ocupació postalaiòtica tardana, 
on es documenten els diferents murs circulars adossats al talaiot i que recorden espais de 
les cases talaiòtiques documentades en altres poblats (Guerrero et alii, 2007, p. 16). 
Alhora s’han pogut documentar un enllosat en un estrat sense ceràmica a torn que 
correspon al nivell inicial d’època talaiòtica (Guerrero et alii, 2007, p. 17). 
 
La resta d’ocupacions només han deixat materials com a testimoni, excepte en la fase 
tardomedieval i moderna, quan es devia aixecar una caseta sobre les restes primitives i 
es va fer un foc. Possiblement, es devia utilitzar el talaiot com a torre de vigia costera, 
pel seu domini visual de la zona SE de la costa de Menorca (Guerrero et alii, 2007, p. 
15). 
 
5.2.3.5.1. Materials 

 
Ja s’han comentat les diferents fases d’ocupació documentades pels excavadors d’aquest 
sector. Els materials ceràmics documentats són els que han permès distingir tota aquesta 
estratigrafia. 
 
De l’època contemporània, s’ha documentat ceràmica popular menorquina. Per l’època 
tardomedieval i moderna s’han recuperat ceràmiques vidriades de reflexos metàl·lics i 
decoració blava (tallers de Paterna-Manises i Catalunya) i ceràmiques monocromes de 
vidriats melosos i verdosos. D’època altmedieval i andalusina no s’han localitzat una 
gran quantitat de materials (Guerrero et alii, 2007, p. 15-16). 
 
De la fase romana tampoc hi ha gaire material. D’aquest sector només parlen d’un 
fragment de ceràmica sigil·lada, però altres sectors del poblat demostren l’existència 
d’aquesta ocupació (Guerrero et alii, 2007, p. 16). 
 
La fase postalaiòtica és la més ben documentada amb ceràmiques talaiòtiques tardanes i 
ceràmiques a torn, principalment d’Eivissa. Les àmfores PE 16 i PE 22 són les més 
representades. També es documenta vaixella de taula i cuina ebusitana, àmfores 
ibèriques i ceràmica cartaginesa. És un conjunt molt representatiu del segle III aC i 
relacionat amb la 2ª Guerra Púnica (Guerrero et alii, 2007, p. 16). 
 
Finalment, en l’ocupació talaiotica no s’ha documentat ceràmica a torn, només ceràmica 
indígena (Guerrero et alii, 2007, p. 17). 
 
5.2.3.5.2. Datacions de C14 

 
Hi ha dues datacions fetes dels nivells inferiors d’aquest sector d’excavació: 
 
Mostra Referència Datació BP Datació Calibrada (2 σ) 
Mostra 6 KIA-15700 2735 ± 30 BP 930-810 CAL ANE 
Mostra 7 KIA-15728 2765 ± 30 BP 1000-830 CAL ANE 
(Gornés et alii, 2001, p. 232-233) 
Taula 6: Datacios de C14 de l’excavació del Sector A-SE de Biniparratx Petit 
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Així doncs, s’està davant unes dades que situarien la construcció i primera ocupació 
d’aquestes estructures adossades al talaiot cap al segle IX aC. 
 
 
5.2.4. Ses Talaies de n’Alzina 
 
Aquest jaciment es troba situat al costat nord del port de Ciutadella, sobre el seu 
barranc, fet que li dóna un gran domini sobre aquest espai. Al seu voltant hi ha diversos 
jaciments, com pot ser el mateix nucli antic de Ciutadella (la Iamo de les fonts 
clàssiques) o un poblat com el de la Torre Vella d’en Lozano, més al nord. 
 
Està situat a uns 20 m.s.n.m. damunt el barranc del port de Ciutadella en terrenys 
calcaris d’època miocènica. Al seu voltant, els terrenys que es troben estan dedicats al 
cultiu de secà, a hortals i, fins i tot, algun punt amb vegetació natural o camps 
abandonats. No es pot conèixer la seva extensió total degut a la forta destrucció que ha 
patit aquest assentament. La zona excavada correspon a uns 1.800 m2, però la resta del 
poblat està desaparegut. 
 
Es tenen notícies que a principis del segle XX hi havia tres talaiots i que van ser 
demolits per fer grava amb les seves pedres. També la presència d’una petita cantera al 
costat sud del jaciment havia destrossat aquesta part. La resta d’estructures visibles van 
ser destruïdes per aprofitar els terrenys com a camps de cultiu. La presència de ceràmica 
en superfície era la única mostra evident de l’existència del jaciment (Navarro, 2004, p. 
12). 
 
La construcció de la ronda nord de Ciutadella, que passa per sobre del poblat, va 
motivar l’excavació de la superfície afectada per la nova carretera. Entre els mesos de 
juliol i desembre del 2000 es va dur a terme el treball de camp. L’abril del 2001, una 
volta excavada l’àrea afectada en la seva totalitat,va ser coberta amb material geotextil i 
sediment per a la seva protecció (Navarro,2004, p. 13). 
 
 
5.2.4.1. Dades generals 
 
Jaciment: Ses Talaies de n’Alzina o Hort d’en Toni Mercadal 
 
Coordenades UTM: X 571189; Y 4429010 
Coordenades Geogràfiques: N 40º 00’ 29’’; E 3º 50’ 02’’ 
 
MSNM: 20 m 
 
Superfície total: 1.800 m2 (excavats), la resta indeterminat 
 
Codi CIMe: HTM-01 
 
 
5.2.4.2. Descripció del poblat 
 
Com ja s’ha comentat abans, no queden restes visibles d’aquest poblat, pel que és 
impossible conèixer la seva organització sobre el terreny. Només es coneix l’àrea 
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excavada amb uns 20 metres d’amplada x 90 de llargada. Per tant, va ser impossible 
poder excavar la majoria d’estructures en la seva totalitat. Els seus excavadors van 
documentar nou àmbits diferents més tota una sèrie d’estructures comunals i espais de 
circulació entre els edificis. 
 
Tot i que conserven trets típics de les construccions talaiòtiques, com els murs de doble 
parament o el pati central, la majoria d’estructures presenten plantes de tendència 
rectangular. Aquest fet porta als seus excavadors a plantejar la cronologia tardana de 
tota aquesta àrea, amb fortes influències foranies: “Esta influencia resulta palpable en 
los planteamientos y la traza de los edificios, no en la técnica de construcción o en la 
talla de los mampuestos, que subrayan el carácter indígena de los constructores” 
(Navarro, 2004, p. 64). 
 
Tot seguit es farà un repàs de les estructures d’hàbitat documentades a Ses Talaies de 
n’Alzina. 
 
 
5.2.4.3. Estructura 2 
 
Correspon a un edifici de planta rectangular, però amb una concepció similar a les cases 
talaiòtiques tradicionals. El seu accés es fa per l’oest i s’entra a un pati, també 
rectangular, que conté una cisterna, un fogar i una petita habitació (possible magatzem). 
Al nord hi ha una habitació de planta quadrada amb un enllosat, interpretat com a lloc 
de descans (Navarro, 2004, p. 23). 
 
Un mur de doble parament separa aquesta zona occidental de l’oriental, tot i que tenen 
un accés que les comunica. El primer espai de l’àrea oriental també és interpretat com 
un pati. Al seu costat es va documentar una habitació amb un enllosat de marès que 
podrien correspondre a la base d’un molí o premsa. Una altra habitació de petites 
dimensiones té una sitja al seu interior, fet que, junt amb la troballa d’un parell de 
molins, indica que aquest espai s’utilitzava com a magatzem i com a lloc per moldre 
cereals. Més cap al sud, hi ha una gran habitació que no s’ha pogut definir millor, ja que 
queda fora de l’àrea d’excavació. 
 
Així doncs, segons l’autor “(...) el planteamiento espacial corresponde al modelo 
tradicional de la cultura talaiòtica. Mientras que la técnica constructiva parece responder 
a un momento de transición hacia otros modelos, seguramente foráneos, con la 
adopción de soluciones híbridas, muros perimetrales de trazado rectilíneo, con esquinas 
acodadas –solución esta última no muy afortunada, ya que se ha podido comprobar, en 
los restos excavados, su deficiente comportamiento ante las fuerzas de empuje de los 
muros laterales y de la techumbre-” (Navarro, 2004, p. 25). 
 
5.2.4.3.1. Materials 

 
A l’interior de l’Estructura 2 s’ha recuperat un conjunt de materials on destaca per sobre 
de tot el de procedència ebusitana. L’altra gran conjunt correspon a material talaiòtic, 
però amb una diferència quantitativa notable. L’altre conjunt remarcable és el de la 
ceràmica ibèrica. La resta de materials, de procedència romana, tenen una presència 
testimonial. Finalment, s’ha de mencionar la presència d’alguns objectes lític i un 
fragment de metall (Navarro, 2004, p. 25-26). 



Caractetizació de l’espai de l’hàbitat protohistòric de l’illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques 

 86

 
 
5.2.4.4. Estructura 4 
 
Aquesta estructura està delimitada pel seu costat est per un mur de doble parament de 
tendència recta. En canvi, la façana, orientada al sud, està construïda amb un mur de 
parament simple de grans blocs de pedra. La porta dóna accés a un pati al voltant del 
qual s’organitzen la resta d’habitacions. El seu terra està “(...) pavimentado con marés 
pulverizado compactado sobre la roca base” (Navarro, 2004, p. 29). Dins el pati també 
es va documentar una pica perforada que contenia un mac de la mar. Possiblement es va 
utilitzar com a filtre de líquids (Navarro, 2004, p. 29). 
 
Al sud-est, es va documentar una petita 
habitació que contenia una concentració de 
molins i una llosa que cobria una sitja. Al nord-
est, es documenta una altra habitació de petites 
dimensions destinada a l’emmagatzematge. Al 
seu interior s’ha de destacar la presència d’uns 
pilars verticals. L’autor els considera el possible 
suport d’una estructura elevada o simplement 
suports per a àmfores (Navarro, 2004, p. 30). 
 
A l’oest es troba una altra habitació, l’accés a la 
qual es fa a través d’una porta amb llindar i dos 
brancals monolítics. La seva funcionalitat és 
indeterminada (Navarro, 2004, p. 30). La resta 
de l’estructura va quedar fora de la zona d’excavació, pel que no és possible tenir una 
visió completa de la seva planta. 
 
5.2.4.4.1. Materials 

 
A l’Estructura 4 destaquen dos conjunts de materials de forma aclaparadora: els 
talaiòtics i els púnico-ebusitans. Els segons són més nombrosos, però a poca distància 
del material indígena. Pel que fa a la resta de procedències, hi ha material ibèric i romà. 
El material lític és prou significatiu amb objectes com la pica o els molins documentats 
(Navarro, 2004, p. 31). 
 
 
5.2.4.5. Estructura 5 
 
És la més complexa de totes les documentades al jaciment i al seu interior s’han 
documentat dos àmbits diferents. 
 
Un primer àmbit correspon a la zona nord-est amb un edifici que recorda les plantes de 
les navetes. Té un mur allargat de doble parament construït amb pedres de petites 
dimensions. A la zona nord s’accedeix a una petita habitació en la qual es va 
documentar un pou excavat a la roca (Navarro, 2004, p. 33). 
 

Figura 29: Possible zona de magatzem de 
l’Estructura 4 de Ses Talaies de n’Alzina 

(Navarro, 2004) 
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El segon àmbit té una planta rectangular i sembla correspondre a la zona principal de 
l’hàbitat. El mur de tancament de l’est és de doble parament, mentre que el de l’oest no 
es pot veure amb claredat, ja que va ser afectat per la construcció d’un mur modern. 
 
L’accés es fa per la zona sud-oest i al costat de la porta, a l’exterior, es va localitzar un 
pou. La primera habitació tindria una funció de vestíbul i té una petita habitació on es 
van documentar les restes de dues àmfores púniques ebusitanes. Del vestíbul s’accedeix 
al pati central de planta rectangular. Al centre es va documentar una estructura de 
combustió sense cap delimitació clara. Al nord es va documentar una sitja amortitzada i 
clausurada amb contenidors talaiòtics. Dues lloses de marès acabaven de delimitar la 
seva boca (Navarro, 2004, p. 35). 
 
En un altre racó del pati va aparèixer una gran concentració d’anses d’àmfora ebusitana 
retallades i en procés de poliment. Finalment, es van documentar restes lítiques que 
indiquen la presència d’algun tipus de canal per conduir líquids. Al voltant del pati 
s’organitzaven la resta d’habitacions de la casa (Navarro, 2004, p. 36). 
 
Un primer àmbit té l’accés a través d’un llindar monolític. És de mitjanes dimensions i 
al seu interior es documentaren tres molins (Navarro, 2004, p. 36). 
 
El següent espai té una plataforma elevada amb una canal. 
 
En un altre àmbit s’ha de destacar la presència d’un banc construït amb lloses de marès 
que servia com a lloc d’emmagatzematge per a grans recipients. 
 
Un àmbit de grans dimensions amb restes de canals, però amb el terra enllosat, sembla 
que hauria servit com a zona de descans. Al seu costat té un petit àmbit amb possible 
funció de magatzem. 
 
Finalment, hi ha un altre àmbit de grans dimensions, però de funció indeterminada. El 
no condicionament del seu sòl fa pensar a l’autor en una funció de magatzem, tot i que 
no descarta la possibilitat de que fos una habitació (Navarro, 2004, p. 37). 
 
5.2.4.5.1. Materials 

 
La gran abundància de materials recuperats al seu interior i la seva situació fan pensar al 
seu excavador que aquesta estructura va patir un abandonament sobtat, mentre que la 
resta d’estructures considera que s’anirien abandonant progressivament (Navarro, 2004, 
p. 34-35). 
 
Pel que fa als materials, continua la mateixa tònica de la resta d’estructures: una 
presència aclaparadora dels materials púnico-ebusitans i talaiòtics i una presència quasi 
testimonial de ceràmiques ibèriques i romanes. A més també es van documentar 
objectes lítics i alguns objectes metàl·lics (Navarro, 2004, p. 38). 
 
 
5.2.4.6. Estructura 6-9 
 
És una estructura de planta rectangular amb compartimentació interna, també de planta 
rectangular. La construcció de dos murs moderns a sobre seu dificulta la seva lectura, 
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però no sembla que aquest edifici s’organitzi al voltant d’un pati central (com sí passava 
als edificis anteriors). S’ha de destacar, en un àmbit a l’oest, la troballa d’un dipòsit de 
dotze àmfores ebusitanes de la tipologia T-8.1.2.1. o PE-15 (Navarro, 2004, p. 41). 
 
Al sud de l’edifici es va documentar un pou amb brocal anul·lar construït amb lloses de 
marès. Altres espais, de diverses dimensions, semblen haver estat destinats a funcions 
de magatzem i estabulació de bestiar. 
 
5.2.4.6.1. Materials 

 
A l’Estructura 6-9 destaca per sobre de tot la gran presència de materials púnico-
ebusitans. El material talaiòtic també té una presència destacada. Els altres conjunts 
documentats són els materials ibèrics i romans, amb quantitats molt petites. Del material 
lític hem de destacar la presència de deu bales de fona formant un conjunt (Navarro, 
2004, p. 42-43). 
 
 
5.2.4.7. Estructures 7-8-12 
 
Tot i no formar part de la mateixa estructura, la seva situació fa que es revisin 
conjuntament. 
 
L’Estructura 12 correspon a un gran 
mur de planta circular de doble 
parament i amb un gruix que va dels 
2 als 3 metres. El diàmetre de 
l’estructura seria d’uns 16,60 metres 
amb un espai interior d’11,20 metres. 
La zona interior presenta un sol 
retallat i ben preparat. L’excavador 
pensa que es podria tractar d’un dels 
talaiots que tenia el poblat. Al seu 
interior no es va documentar cap 
material ceràmic (Navarro, 2004, p. 
57-58). 
 
Pel que fa a les Estructures 7 i 8 
corresponen a habitacions de planta rectangular i adossades a la paret exterior de 
l’Estructura 12. El seu deficient estat de conservació impedeix veure la totalitat de 
l’edifici del que devien formar part. 
 
Dins l’Estructura 7 es va documentar una estructura de combustió, un parell de sitges i 
una llosa que podria haver servit com a suport per a algun tipus d’instal·lació de 
processament (Navarro, 2004, p. 45-46). 
 
L’Estructura 8 està delimitada per murs de doble parament. L’accés es fa pel costat est 
per una porta amb brancals reforçats amb pilars polilítics. El sòl està enllosat amb marès 
(Navarro, 2004, p. 47). 
 

Figura 30: Estructura 12 de Ses Talaies de n’Alzina 
(Navarro, 2004) 
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La situació d’aquestes dues estructures respecte a l’Estructura 12 recorda la disposició 
radial de les cases documentades a altres jaciments, com és el cas de Trepucó, amb les 
cases al voltant del talaiot del NO. 
 
5.2.4.7.1. Materials 

 
Com ja s’ha comentat, l’Estructura 12 no va aportar materials. 
 
Pel que fa a les Estructures 7 i 8, continua destacant la presència dels materials 
eivissencs i talaiòtics. Amb una presència molt minsa hi ha els materials ibèrics i 
romans. Dins aquest darrer grup, destaca la presència de materials d’època romana alt 
imperial a l’Estructura 8. El material lític no és molt abundant i només hi ha un 
fragment de metall, també a l’Estructura 8 (Navarro, 2004, p. 46-48). 
 
 
5.2.4.8. Estructura 10 
 
D’aquesta estructura no s’ha documentat cap mur de tancament, però sí murs de divisió 
interna que permeteren identificar vuit àmbits. Fins i tot, alguna separació s’ha 
documentat per la diferència de nivell dels sols d’ocupació. Es va excavar un accés a un 
espai fet amb dos brancals monolítics. A la part oest es van localitzar alguns blocs “(...) 
tallados con modulaciones romanas, basadas en el pie de 30 cm” (Navarro, 2004, p. 52). 
A la part est es va documentar un enllosat i una sitja delimitada per lloses col·locades 
verticalment. 
 
La seva situació, la seva planta i els materials documentats al seu interior relacionen 
directament l’Estructura 8 amb la 10. El més segur és que formarien part del mateix 
edifici. Tot i això, la poca entitat de les restes conservades de l’Estructura 10 ha fet que 
es tractessin per separat, ja que la construcció d’un mur modern entre les dues 
estructures i la diferència de cota del sòl d’ocupació motiva aquesta diferenciació 
(Navarro, 2004, p. 50-53). 
 
5.2.4.8.1. Materials 

 
El material documentat al seu interior és similar al de l’Estructura 8. Destaquen els 
materials púnico-ebusitans i talaiòtics i tenen una presència testimonial la resta 
(ceràmica ibèrica i romana). Com a l’Estructura 8, es documenta una reocupació de 
l’edifici en època romana alt imperial, amb materials d’aquest període. També hi ha 
material lític i metàl·lic, en poca quantitat (Navarro, 2004, p. 53). 
 
 
5.2.4.9. Els espais buits 
 
Dins l’excavació es van documentar zones sense estructures construïdes i que el seu 
excavador els atribueix una “(...) función urbanística y uso comunal” (Navarro, 2004, p. 
59). 
 
Un primer espai està situat entre les Estructures 1 i 6. Té el sòl preparat amb una mescla 
de cendres i cal, possiblement per al seu sanejament. Així mateix, una esquerda natural 
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del terreny es va cobrir amb pedres i devia haver servit com a col·lector d’aigua de pluja 
(Navarro, 2004, p. 59). 
 
Un altre espai entre les Estructures 2 i 6 és 
interpretat com un carrer i té la mateixa 
preparació de cendres i cal que l’espai anterior 
(Navarro, 2004, p. 59). 
 
A l’est de l’Estructura 5, es va documentar un 
enllosat relacionat amb un parell d’amolons. La 
seva superfície estava coberta de cendres i les 
lloses estaven ennegrides per l’acció del foc. Seria 
un espai d’ús comunitari, però de funció 
indeterminada (Navarro, 2004, p. 60). 
 
 
5.2.4.10. Estudi dels materials 
 
Es va recuperar un gran nombre d’objectes durant el treball d’excavació del jaciment 
 
Material Total  Percentatge 
Talaiòtic 22177 28,79% 
Púnic-ebusità 42827 55,61% 
Campaniana 165 0,21% 
Ibèric 421 0,54% 
Romana 576 0,74% 
Lític 282 0,36% 
Metall 30 0,03% 
Ceràmica vidriada 427 0,55% 
Pipes de ceràmica 26 0,03% 
(Navarro, 2004, p. 65) 
Taula 7: Percentatges de materials per cultures recuperats als treballs d’excavació de Ses Talaies de 
n’Alzina. 
 
Destaca la forta presència del material púnic-ebusità, amb un poc més de la meitat del 
total documentat (55%). El material talaiòtic representa un poc més del 28% i la resta de 
conjunts tenen una presència testimonial, inferior a l’1% (Navarro, 2004, p. 65). 
 
El material talaiòtic correspon a un conjunt típic del final del talaiòtic IV, amb olles 
globulars i carenades, vasos i cassoles troncocòniques, vasos de fons alt, imitació de 
formes importades i molta decoració incisa amb motius geomètrics. Tot i això, hi ha 
algun fragment que es pot situar a cronologies més antigues, però que no tenen 
correspondència en restes arquitectòniques de la mateixa època (Navarro, 2004, p. 66). 
 
El material eivissenc és el més nombrós del jaciment. Dins els diferents tipus 
d’objectes,destaca la presència d’àmfores. Les tipologies més documentades són les PE 
14 (T-8.1.1.1.) i PE 15 (T-8.1.2.1.), amb una cronologia que es troba entre els segles IV-
III aC. S’ha de tornar a mencionar el dipòsit de dotze àmfores de l‘Estructura 9, de la 
tipologia PE 15 com a troballa més destacada. També s’han documentat àmfores 
procedents de Sicília, Tunísia i el Sahel (Navarro, 2004, p. 67-68). 

Figura 31: Possible carrer de Ses Talaies 
de n’Alzina (Navarro, 2004) 
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La resta del material ebusità és molt reduït: alguns morters i gerres, que se situen 
cronològicament entre els segles III-II aC (Navarro, 2004, p. 68-69). 
 
El material de vernís negre campanià està representat per bols i plats de peix, 
bàsicament. També hi ha altres tipus de plats. El conjunt se situa al segle II aC (p. 70-
71). 
 
La ceràmica ibèrica està representada principalment per les àmfores de boca plana del 
segle III aC (Navarro, 2004, p. 71). 
 
El material romà està representat amb les àmfores greco-itàliques i Dressel 1. La seva 
cronologia es troba entre els segles II i I aC (Navarro, 2004, p. 72). 
 
El material lític sempre és present als jaciments talaiòtics, amb amolons i bales de fona 
com a objectes més documentats (Navarro, 2004, p. 73). 
 
 
5.2.4.11. Arqueofauna 
 
Les restes de fauna recuperades al jaciment de Ses Talaies de n’Alzina mostren un 
conjunt format exclusivament per mamífers domèstics. Els animals més representats són 
els ovicaprins, seguits dels bòvids i els porcs. Altres espècies tenen una presència 
testimonial, ja que no estarien dins la dieta alimentària dels habitants del poblat (èquids 
i cànids). 
 
Els animals són sacrificats a edats molt joves i la seva talla és reduïda respecte a 
jaciments peninsulars. Pel que fa al seu consum, s’han documentat abundants marques 
de tall als ossos. També marques de l’acció del foc damunt els ossos. 
 
Per tant, es té un conjunt dedicat a la producció de carn com a finalitat principal. També 
la producció de llet i derivats, la producció de llana o la utilització dels animals com a 
força de treball són aspectes a tenir en compte de la cabana de Ses Talaies de n’Alzina 
(Navarro, 2004, p. 75-86). És la mateixa tònica que es pot observar en altres jaciments 
de Menorca dels quals s’ha realitzat l’estudi de la fauna: Biniparratx Petit (Guerrero et 
alii, 2007), Talatí de Dalt (Juan i Pons, 2005) o el Cercle 7 de Torre d’en Galmés 
(Carbonell, 2012). 
 
 
5.2.5. So na Caçana 
 
Es troba situat a la zona sud del municipi d’Alaior, molt proper a la capçalera del 
barranc de Biniedrís, que és el que acaba a Calescoves. Al seu voltant es localitzen un 
bon nombre d’assentaments talaiòtics Els més propers són els de Torre Llisà Vell, 
Torralbenc, Sant Vicenç de Cala en Porter o Biniedrís. I, a més distància, es troben 
jaciments com Torralba d’en Salord, Binimaimut o Torre d’en Galmés. Ll. Plantalamor 
li atorga una posició central dins el que considera l`àmbit inicial de la cultura talaiòtica, 
que situa a la zona oriental de Menorca (Plantalamor, 1987, p. 535). 
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Aquest jaciment té un bon domini visual del seu voltant, ja que es troba situat a uns 110 
m.s.n.m. No és de grans dimensions amb una extensió aproximada d’1,5 Ha. Com tots 
els jaciments del migjorn de Menorca, està ubicat sobre terrenys d’època miocènica i 
pedra calcària. Al seu voltant encara es pot trobar una explotació agrària en actiu amb 
camps sembrats o utilitzats com a pastures per vaques i bens. 
 
So na Caçana va ser excavat durant els anys 80 del segle XX per l’equip del Museu de 
Menorca dirigit per Ll. Plantalamor. Dins el jaciment identifica deu monuments 
diferents, dels quals en va excavar tres (Monuments 2, 3 i 5) (Plantalamor, 1987, p. 536-
537). 
 
L’any 2013 les obres de reforma de la carretera de Torralba, que va d’Alaior a Cala en 
Porter van suposar la descoberta d’una sèrie de tombes que van poder ser excavades. Es 
tracta de sis tombes excavades a la roca amb restes inhumades al seu interior. La seva 
tipologia i forma d’enterrar els morts recorda a la necròpolis islàmica de Cornia Nou, 
pel que sembla que haurien de correspondre a aquesta època. 
 
 
5.2.5.1. Dades generals 
 
Jaciment: So na Caçana 
 
Coordenades UTM: X 599237; Y 4415697 
Coordenades Geogràfiques: N 39º 53’ 08’’; E 4º 09’ 38’’ 
 
MSNM: 110 
 
Superfície total: 15.000 m2 
 
Codi CIMe: SNC-01 
 
 
5.2.5.2. Descripció del poblat 
 
So na Caçana és un assentament amb unes característiques especials. Els monuments 
documentats al seu interior tenen la planta absidal típica, documentada per als recintes 
de taula. L’excavació d’alguns d’ells confirma aquesta adscripció tipològica. Per tant, el 
seu excavador planteja que So na Caçana “(...) és un nucli aglutinador amb caràcter 
cultual i social de tota l’àrea oriental de Menorca (...)” (Plantalamor, 1991, p. 251; 1997, 
p. 18). Amb el pas del temps, alguns d’aquests edificis aniran perdent la seva funció 
original de lloc de culte per ser reutilitzats com a habitatges, com és el cas de la casa 
circular construïda damunt el Monument 3 (Plantalamor, 1991, p. 249). 
 
Com ja s’ha comentat, a So na Caçana s’han identificat deu monuments en diferent grau 
de conservació. El nucli principal està format pels Monuments 4 i 5. 
 
El 4 correspon a un edifici “(...) quadrat, amb façana còncava i capçalera absidal” 
(Plantalamor, 1991, p. 381). El seu aspecte exterior recorda un talaiot, però aquesta 
planta i la façana mostren una tipologia d’edifici diferent. Una prospecció magnètica fa 
pensar que el seu interior correspon a un espai trilobulat, però les excavacions fetes al 
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jaciment no van poder arribar a destapar cap 
accés al seu interior. El que es va documentar 
són una sèrie d’estructures que tapiaven 
aquest accés, però la manca de pressupost va 
impedir continuar els treballs per destapar la 
possible entrada (Plantalamor, 1991, p. 381). 
 
El Monument 5 està adossat al Monument 4 
pel seu costat oest i “(...) presenta planta 
semicircular i façana recta.” (Plantalamor, 
1991, p. 381). El seu espai interior es va 
acabar subdividint de tal forma que devia ser 
utilitzat com a habitatge en època tardana. 
 
El Monument 3 es troba al sud dels 
Monuments 4 i 5. Té planta circular, tot i que sembla construït damunt un edifici 
anterior de planta absidal. 
 
El Monument 2 es troba a l’est dels anteriors monuments. Presenta una planta 
rectangular i una forta modificació interna, per a la seva utilització com a vivenda en 
una època tardana. 
 
Pel que fa a la resta d’estructures, no van ser objecte d’excavació pel que només es pot 
intuir alguna dada a través de les seves restes visibles. El Monument 7 correspon a un 
altre edifici de planta absidal i el Monument 8 sembla correspondre a una casa circular. 
Però sense una feina més detallada serà impossible definir correctament la seva 
tipologia. 
 
Ara es farà un repàs als diferents monuments que van acabar reutilitzats com a cases. 
 
 
5.2.5.3. Monument 2 
 
És un edifici de planta rectangular amb murs 
de doble parament per al seu tancament. La 
façana està orientada al sud i està construïda 
amb un sòcol a la base i per sobre es 
combinen els blocs col·locats en posició 
vertical i horitzontal. En canvi, els cantells 
estan fets de blocs superposats con si fossin 
un contrafort. Una part de la paret interna 
presenta grans lloses de pedra en posició 
vertical, amb filades horitzontals de pedres 
mitjanes per sobre i pilastres monolítiques 
exemptes. La porta està construïda amb 
brancals monolítics i una llosa clavada al 
terra que fa un llindar amb escaló 
(Plantalamor, 1991, p. 373). A la dreta del portal es troba una pedra rodona “(...) de 
piedra roja a modo de betilo” (Plantalamor, 1987, p. 537). 
 

Figura 32: Monument 4 de So na Caçana 

Figura 33: Porta i mur interior del Monument 2 
de So na Caçana 
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A la part central de l’edifici hi havia la pilastra de la taula que avui dia es troba retallada 
i inserida dins un mur simple. També es va localitzar el possible capitell dins el mateix 
mur. A la zona oest es documentà un petit espai clausurat cap al segle VI aC, per la 
presència de material talaiòtic imitant una gerra púnica (Plantalamor, 1987, p. 538). 
 
L’interior de l’edifici va ser reestructurat en època talaiòtica i abans de les influències 
clàssiques. Així, dins el primer espai es troben dues llars de foc de planta circular 
delimitades per un mur simple i que es van abandonar a finals dels segle II aC. La zona 
nord va ser delimitada i subdividida pel mur que inclou la pilastra de la taula. A més, 
des de la pilastra lateral de la taula surt un altre mur simple que inclou un parell de 
columnes i crea una segona divisió a la zona nord. La zona nordest també va quedar 
tancada per un nou mur. Finalment, a la zona nord es van construir un parell 
d’habitacions de planta rectangular en època tardana. El resultat final fa que la planta de 
l’edifici no es correspongui a la típica de la casa circular talaiòtica. 
 
5.2.5.3.1. Materials 

 
No se sap gaire cosa del material documentat a l’interior del Monument 2, ja que les 
úniques dades que ofereix el seu excavador són les que exposa per intentar anar fixant la 
cronologia de les diferents fases constructives documentades a l’edifici. 
 
Així, relacionat amb les reestructuracions dels murs, s’ha documentat exclusivament 
material talaiòtic, amb alguna forma que imita una gerra púnica. Proposa una cronologia 
del segle VI aC per a aquest material (Plantalamor, 1991, p. 381). 
 
Les llars de foc estan relacionades amb materials de diversa procedència: Eivissa, Itàlia, 
Península Ibèrica i ceràmica talaiòtica. Es proposa una cronologia de finals del segle II 
aC pel seu abandó. Finalment, la presència d’una moneda de Constantí el Gran mostra 
una freqüentació fins al segle IV dC, que seria quan es construirien les habitacions 
quadrangulars a l’àbsis de l’edifici (Plantalamor, 1991, p. 381). 
 
 
5.2.5.4. Monument 3 
 
L’excavació d’aquest edifici va mostrar dos moments constructius, definits per Ll. 
Plantalamor com a Monument 3A i 3B. El primer edifici, el Monument 3B, té planta 
absidal i per la part nord té un mur que el connecta amb els Monuments 4 i 5 
(Plantalamor, 1991, p. 387). 
 
L’abandó d’aquest primer edifici suposa la construcció, per sobre seu, d’un habitatge de 
planta circular amb un pati central (Monument 3A). El nou mur construït a la zona nord 
va suposar la clausura i abandó de part de la zona de l’àbsis i l’interior es va dividir en 
àmbits globulars i un pati central. Posteriorment, una successió de murs rectes acaben 
de retocar l’estructura interna fins el seu abandó al segle III dC. 
 
A la zona sud-oest es va documentar una cisterna que, en origen, hauria estat una cova 
de forn. S’hauria abandonat cap al segle II aC, ja que al seu interior es van documentar 
ceràmiques púniques, romanes, talaiòtiques i alguns objectes de bronze (Plantalamor, 
1991, p. 387). 
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El seu mur de tancament és de doble parament, amb la cara exterior amb sòcol i blocs 
verticals. La façana està situada al sud, té tendència recta i la porta està formada per 
brancals monolítics i el llindar està construït directament a la roca mare, formant un 
escaló (Plantalamor, 1991, p. 387). A l’interior es van construint llars de foc en diversos 
moments d’ocupació, com el que formaria part de la casa talaiòtica. Una segona 
estructura es troba situada a l’esquerra de l’entrada, aferrada al mur interior i de planta 
circular. Posteriorment, s’utilitza un altre fogar, aquest cop, construït amb restes 
d’àmfores tipus Pascual, pel que se situaria cap al canvi d’era (Plantalamor, 1987, p. 
540). 
 
5.2.5.4.1. Materials 

 
No es té gaire informació sobre els objectes documentats dins aquest monument. Una 
dada correspon a la cisterna ja comentada (materials púnics, romans i talaiòtics, inclosos 
bronzes), fet que situa l’abandó d’aquesta estructura a mitjans del segle II aC. Una altra 
informació correspon al moment d’abandó, amb la presència de ceràmiques sigil·lades 
clares del segle III dC (Plantalamor, 1991, p. 387). 
 
Finalment, de la zona de l’àbsis clausurada amb les remodelacions de l’edifici, va 
aparèixer un conjunt de material talaiòtic, exclusivament. El seu excavador informa que 
hi ha restes d’olles pitoides, vasos troncocònics, copes i formes globulars. Fins i tot, 
documenta un fragment de gran contenidor, similar a peces recuperades a les navetes de 
Son Mercer de Baix (Plantalamor, 1987, p. 540). S’han publicat alguns dibuixos 
d’aquests materials, on es poden veure algunes de les peces descrites anteriorment 
(Plantalamor, 1991, p. 389). Aquest conjunt de materials tindria una cronologia de 
finals del Talaiòtic I o inicis del Talaiòtic II (Plantalamor, 1987, p. 540). 
 
 
5.2.5.5. Monument 5 
 
El Monument 5 està adossat al parament oest del Monument 4. De la meitat d’aquest, 
surt un mur de tendència corba fins on s’ajunta amb el mur de la façana, que en aquest 
cas és recta. Són murs de doble parament. La façana està construïda amb sòcol i lloses 
verticals. Per sobre seu, hi ha varies filades de blocs més petits col·locats 
horitzontalment. Alguns dels grans blocs estan retallats per poder-hi col·locar els blocs 
horitzontals (Plantalamor, 1991, p. 381). 
 
La façana està orientada al sud i l’accés es fa a 
través d’una porta amb brancals monolítics. El 
llindar està construït amb un bloc que fa 
d’escaló, que al seu excavador li recorda 
tècniques megalítiques. Pel seu interior hi ha les 
bases de dues pilastres avui dia desaparegudes. 
Dins el corredor d’accés, s’han documentat dues 
fornícules, una a cada costat, amb forma 
quadrangular (Plantalamor, 1991, p. 387). A la 
banda est es va documentar una pedra, “(...) un 
canto rodado a modo de betilo” (Plantalamor, 
1987, p. 539) com s’havia documentat al 
Monument 2. 

Figura 34: Porta del Monument 5 de So na 
Caçana vista des de l’interior, on 

s’aprecien les dues fornícules laterals 
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Les parets interiors estan “(...) damunt la roca, molt sovint excavada. Està fet amb 
elements verticals monolítics, damunt un sòcol, i pedres de cantell, en filades 
horitzontals regulars, per damunt, i es veu interromput repetides vegades per capelletes 
quadrades” (Plantalamor, 1991, p. 387). Aquestes pilastres poden ser monolítiques i 
polilítiques i divideixen l’espai en diversos àmbits. Hi ha un total de sis fornícules 
quadrangulars inserides a la paret. 
 
Al centre de l’edifici, hi ha la columna de la taula, formada per una pedra de secció 
rectangular i una altra per la part del darrera a mode de contrafort. A cada costat te una 
pedra ben treballada “(...) a modo de cuñas con escotadura (...)” (Plantalamor, 1987, p. 
539). Aquestes pedres formen una línea que separa dues zones de l’edifici, anterior i 
posterior a la pilastra central. A més, aquesta separació està marcada al terra per un 
escaló fet a la mateixa roca mare (Plantalamor, 1991, p. 387). 
 
L’espai interior es reestructura amb un mur al costat est, que té la columna lateral de la 
taula al seu interior. Correspon a un mur de doble parament, però construït amb pedra 
petita i quasi sense reble interior. Altres murs similars parteixen de pilastres de la zona 
nord i creen subdivisions a la zona posterior a la pilastra central, pel que l’edifici va 
acabar totalment modificat respecte del seu plantejament inicial. Segons el seu 
excavador, aquests murs es construiran a finals del segle V o inicis del IV aC 
(Plantalamor, 1987, p. 539). També es va documentar un mur adossat al Monument 4 
amb pilastres polilítiques que, per la informació que ens proporciona l’autor, són un 
indici d’una possible coberta a la zona est de l’edifici (Plantalamor, 1991, p. 387). 
 
Aquesta ocupació durarà fins a finals del segle III aC, quan s’abandona un foc 
documentat a l’est de l’entrada. Aquest foc estava situat sobre un tambor cilíndric, pel 
que el denomina “altar-hogar” (Plantalamor, 1987, p. 539). 
 
5.2.5.5.1. Materials 

 
Del Monument 5 tampoc es disposa de molta informació sobre el material documentat 
al seu interior. Només hi ha un parell d’informacions puntuals relacionades amb 
possibles cronologies d’elements arquitectònics. 
 
Un primer conjunt de materials estarien relacionats amb la construcció dels murs de 
divisió interna. Es van documentar materials talaiòtics imitant formes clàssiques i algun 
fragment de ceràmica importada, concretament de ceràmica precampaniana. Per això, 
proposa aquesta datació de finals del segle V o inicis del IV aC per a la seva construcció 
(Plantalamor, 1987, p. 539) 
 
Així mateix, hi ha la menció a la presència de ceràmiques d’importació, per sota d’un 
nivell amb presència exclusiva de ceràmiques talaiòtiques antigues. Aquesta 
estratigrafia fa pensar al seu excavador que el primer nivell podria correspondre a la 
coberta de la zona est esfondrada sobre el nivell d’ocupació ja que aquest material antic 
formaria part del contingut del sostre (Plantalamor, 1991, p. 387). 
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5.2.5.6. Datacions de C14 
 
Es disposa d’una sèrie de set datacions de C14 dels edificis de So na Caçana: 
 
Mostra Referència Datació BP Datació Calibrada (2 σ) 

Mostra 19 UTC-4022 2020 ± 20 BP 168-89 CAL ANE 
Mostra 20 IRPA-1137 2790 ± 40 BP 1009-832 CAL ANE 
Mostra 21 IRPA-1138 2990 ± 40 BP 1318-1111 CAL ANE 
Mostra 22 IRPA-1128 2410 ± 40 BP 556-392 CAL ANE 
(Plantalamor, Van Strydonck, 1997, p. 53-56) 
Taula 8: Datacions de C14 de les excavacions de So na Caçana. 
 
Referència Datació BP Datació Calibrada (2 σ) 

CSIC-739 2710 ± 40 BP 933-803 CAL ANE 
CSIC-738 2680 ± 40 BP 904-792 CAL ANE 
CSIC-737 2620 ± 40 BP 839-769 CAL ANE 
(Micó, 2005, p. 306-309) 
Taula 9: Datacions de C14 de les excavacions de So na Caçana. 
 
Les datacions provinents del Monument 3 mostren un primer moment de construcció i 
abandonament de l’edifici 3B, entre el 1200-800 aC aproximadament (IRPA-1138; 
CSIC-737). Corresponen a la zona de l’àbsis, que quedà clausurat amb la construcció 
del 3A. Pel que fa a aquest segon edifici, es compta amb una datació del seu ús als 
segles V-IV aC (IRPA-1128). Per tant, s’ha de situar la seva reconversió com a 
habitatge entre els segles VII-VI aC. 
 
Les datacions del Monument 4 mostren la utilització de les estructures construïdes 
davant la façana de l’edifici, cap al segle IX aC (IRPA-1137; CSIC-738; CSIC-739). 
Per tant, en aquest moment la possible cambra d’aquesta construcció ja estaria 
abandonada i clausurada. 
 
Finalment, la darrera datació documenta un ús tardà del Monument 5, quan ja s’ha 
transformat en habitatge. S’ha de situar al segle I aC (UTC-4022). 
 
 
5.2.6. Torelló 
 
El jaciment arqueològic de Torellonet Vell es troba situat molt a prop de Maó i, avui 
dia, està pràcticament desaparegut. Molt possiblement, la gran fragmentació de la 
propietat privada en aquesta zona va provocar que els propietaris dels terrenys es 
veiessin obligats a desmuntar les restes arqueològiques si volien aprofitar el poc camp 
del que disposaven. 
 
Es troba situat al N de la carretera Me-12, de Maó a Sant Climent. S’han de recórrer uns 
3 km des de Maó i s’ha d’agafar un desviament a la dreta, entrant al camí rural de 
Torelló. Aquí, s’ha de fer un recorregut d’uns 500 m fins arribar al costat del talaiot de 
Torellonet Vell, on, a banda i banda del camí, es troba el jaciment. 
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A nivell geogràfic, se situa entre les cotes 90 i 100 m.s.n.m. El talaiot gran es troba a la 
cota més alta, sobre els 100 m, i la resta del jaciment va baixant de cota suaument. La 
casa talaiòtica de Torelló d’en Sintes està situada a uns 99 m.s.n.m., aproximadament. 
 
Geològicament, es troba en terrenys calcaris del Miocé, típics de la zona sud de 
Menorca. Està en una zona planera i queda proper al port de Maó i al barranc dels 
vergers de Maó. 
 
Bona part del jaciment es troba situat 
en una àrea agrícola que, avui dia, 
encara continua en ús, com es pot 
veure al camp entre els dos talaiots. 
Pel que fa al cercle de Torelló d’en 
Sintes, es troba en una zona de cultiu 
abandonada que avui dia s’utilitza 
com a pastura per al bestiar. 
 
Al poblat talaiòtic de Torelló si han 
realitzat dues intervencions 
arqueològiques. La primera va tenir 
lloc l’any 1958 sota la direcció de Mª 
Lluïsa Serra i va consistir en 
l’excavació del cercle d’habitació de 
Torelló d’en Sintes. Posteriorment, 
els anys 1981 i 1982, Lluís Plantalamor va dirigir una sèrie de campanyes d’excavació 
que van actuar sobre la plataforma superior del talaiot gran, la zona sud i est als peus 
d’aquest mateix talaiot i la reexcavació i consolidació del cercle de Torelló d’en Sintes. 
 
 
5.2.6.1. Dades generals 
 
Jaciment: Torellonet Vell 
 
Coordenades UTM: X 604374; Y 4415245 
Coordenades Geogràfiques: N 39º 52’ 50.50’’; E 4º 43’ 14.58’’ 
 
MSNM: 100 m.s.n.m. 
 
Superfície total: Indeterminada 
 
Codi CIMe: TOV 01 
 
 
5.2.6.2. Descripció del poblat 
 
Diversos autors consideren que devia ser un poblat de grans dimensions, però del qual, 
avui dia, no en queden gaires restes visibles. Les feines agrícoles han provocat la seva 
degradació i destrucció. A. Vives ja ho relata en el seu escrit, on només menciona 
l’existència de dos talaiots en aquest jaciment (Vives 1905, p. 79). 
 

Figura 35: Camps de cultiu entre els dos talaiots de 
Torelló, amb el petit al fons 
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El mateix comenta Mª Lluïsa Serra. El considera un poblat extens, però pràcticament 
desaparegut per les feines agrícoles. Els propietaris li explicaren que “(...) en tiempos de 
sus abuelos se hicieron grandes obras, que terminaron con una serie de “cuevas” 
construidas con piedras debajo de la tierra, y que ahora pueden sembrarse todos los 
lugares (...)” (Serra 1961a, p. 954). Tot i això, diu que és possible veure restes 
arquitectòniques pels camins, camps i parets al voltant del talaiot. Sobre les 
edificacions, explica que només queden “(...) el gran talayot y otro bastante más 
modesto enclavados ambos en la finca Torellonet Vell, y los restos de un círculo al otro 
lado del camino, en terrenos de Torelló d’en Sintes (...)” (Serra 1967, p. 32). 
 
El talaiot gran de Torellonet Vell és, 
segurament, el més monumental de tota 
l’illa. Té forma troncocònica i planta 
pràcticament circular. Les pedres 
utilitzades en la seva construcció són de 
grans dimensions. És de cos massís i a la 
part superior conserva un portal d’accés 
amb la llinda. Amb l’excavació dels 
anys 1981-82 es va descobrir una 
estructura de planta globular amb 
corredor connectat amb la porta, però no 
es va poder excavar en la seva totalitat 
perquè al seu damunt s’havia muntat un 
vèrtex geodèsic20. Tot i això, es van 
documentar petits murs de 
compartimentació de l’espai. A nivell material, es van documentar restes de llumetes 
romanes imperials i parets fines, però també un fragment d’obsidiana i ceràmiques 
talaiòtiques (Plantalamor, 1991, p. 290-293). 
 
Als peus del talaiot gran també es va dur a terme l’excavació arqueològica, on es van 
documentar restes de construccions adossades al talaiot i un sistema de recollida 
d’aigua, compost per dues cisternes amb cavitats per a la decantació d’aigua i 
canalitzacions picades a la roca. 
 
El talaiot petit es troba situat al SO del talaiot gran, no gaire lluny d’ell. És de 
dimensions molt més reduïdes i es troba en un elevat estat de degradació. Encara es pot 
apreciar una porta amb pilastres polilítiques i llinda que donaria accés a un corredor 
(Plantalamor, 1991, p. 293). 
 
Pel que respecta a la casa talaiòtica de Torelló d’en Sintes, va ser excavada per Mª 
Lluïsa Serra l’estiu de 1958. Es revisarà detalladament en l’apartat 5.2.6.4. 
 
En altres llocs dels voltants s’han documentat fonaments de cases i algunes coves 
artificials d’enterrament. També per aquesta zona s’han descobert una figureta de 
guerrer de bronze (conservada en una col·lecció particular, la Pons y Soler) i un porc 
senglar alat. Aquest últim es va descobrir l’any 1833 i ha passat per la col·lecció Ramis 

                                                           

20 Aquest element va ser retirat durant l’any 2013 i substituït per un vèrtex de dimensions molt més 
reduïdes. 

Figura 36: Corredor i portal del talaiot de Torelló 



Caractetizació de l’espai de l’hàbitat protohistòric de l’illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques 

 100 

i Ramis, la de Vives Escudero, per finalment acabar a la Hispanic Society of America de 
Nova York. 
 
 
5.2.6.3. Casa 1 
 
Com s’ha comentat abans, durant els anys 1981 i 1982, Ll. Plantalamor va dirigir una 
sèrie de campanyes al jaciment de Torelló. Ara s’analitzarà l’anomenada Casa 1 dins la 
seva tesis doctoral que forma part de les estructures documentades als peus del talaiot de 
Torellonet Vell. 
 
Correspon a una casa de pati central amb la seva estructura adaptada tant al talaiot com 
a les altres edificacions dels voltants. El seu mur exterior està construït amb “(…) grans 
blocs ortostàtics damunt un sòcol estalonat a la roca i a l’interior amb filades de pedres 
(…)” (Plantalamor, 1991, p. 451). 
 
Al sud es pot veure que la porta i les habitacions de la zona SO estan clarament 
definides, totes elles amb portes amb brancals monolítics. En una fase posterior, un mur 
de reforç de la paret del talaiot es va construir per sobre de l’habitació O i el pati central 
(Plantalamor, 1991, p. 451). 
 
A l’est, es van documentar restes d’altres construccions, també de planta circular i amb 
un mur de doble parament fet amb pedra petita (Plantalamor, 1991, p. 451). Pel costat 
sud-oest de la zona excavada, es va documentar un petit conjunt dedicat a la recollida 
d’aigua i compost per solcs al terra i un parell de cisternes de tipologia irregular 
(Plantalamor, 1991, p. 553). 
 
Pel que fa a nivell cronològic, considera que aquest espai “(…) va ser abandonat a finals 
del s. III aC, tot i que la seva reestructuració que s’hi va fer permeté ocupar la part sud 
durant uns cent anys més (…)” (Plantalamor, 1991, p. 451). 
 
Com s’ha comentat, la seva planta és irregular, però té unes dimensions aproximades de 
7 m a l’eix N-S i d’uns 10 m a l’E-O. Pel que fa a la seva superfície, J. Hernández 
calcula uns 39 m2 d’espai útil i una ratio de poblament de 9-10 habitants (Hernández i 
Salvà, 2009, p. 310). 
 
5.2.6.3.1. Materials 

 
La única informació sobre el material documentat a l’interior de la casa són unes panxes 
de dues àmfores greco-itàliques que s’haurien reaprofitat per a l’emmagatzament 
d’algun producte i que li serveix a l’autor per datar una reestructuració de la casa cap al 
segle II aC. En canvi, per a l’abandonament del segle III aC no tenim cap informació del 
material recuperat. 
 
Pel que fa a l’excavació del talaiot, sí que hi ha més informació. Permet veure un parell 
de moments diferents d’ocupació. Per al moment antic, es van recuperar ceràmiques 
talaiòtiques i restes d’un taller de fosa de bronze, amb motlles de pedra per poder fer 
dues destrals i una punta de llança. Proposa una datació per a aquest conjunt a finals del 
II mil·leni aC (Plantalamor, 1991, p. 293). 
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A les habitacions de la part superior del talaiot es va trobar un conjunt de ceràmiques 
romanes compost per llumetes d’època imperial i ceràmiques de parets fines. Es 
proposa la utilització d’aquesta plataforma com a santuari durant l’època romana 
(Plantalamor, 1991, p. 293). 
 
Pel que fa a les cisternes, al seu interior es van recuperar fragments de ceràmica 
campaniana, ibèrica i àmfora púnica. Han de correspondre al moment d’amortització 
d’aquestes estructures i és un conjunt que es pot situar a la mateixa època que 
l’abandonament definitiu de la casa 1. 
 
 
5.2.6.4. Casa 2: Torelló d’en Sintes 
 
Va ser excavada el juliol de 1958 per Mª Ll. Serra 
Belabre dins el programa d’actuacions de la beca 
concedida al doctor Ll. Pericot “Estudio de la Edad 
del Bronce en Baleares”. Era el primer cop que 
excavaven una estructura d’aquestes característiques i 
per l’estructura que anava documentant, va considerar 
que estava treballant en un recinte de taula, “(…) pero 
no apareciendo en el interior ninguna piedra que 
pudiera tener relación con aquel monumento; en 
resumen, era un recinto de taula sin taula.” (Serra, 
1961a, p. 956). Amb la posterior excavació a Sant 
Vicenç d’Alcaidús, al final va poder definir la seva 
funcionalitat real: era l’hàbitat dels poblats 
talaiòtics21. 
 
L’any 1982 es va fer una nova campanya d’excavació 
i consolidació de l’estructura (Plantalamor, 1991, p. 
453). És en aquest moment que es van aixecar lloses i 
columnes documentades caigudes durant l’excavació del 1958 per tornar-les al seu lloc 
original. 
 
La casa talaiòtica de Torelló d’en Sintes té la planta en forma absidal22 i està construïda 
amb un mur de doble parament. La paret exterior està formada per blocs col·locats en 
posició horitzontal fent un sòcol i a sobre seu grans blocs en posició vertical. Pel que fa 
a l’interior, Serra diu que està construït amb “(…) aparejo pequeño, reforzado cada dos 
metros aproximadamente por una pilastra inserta en el muro” (Serra, 1961b, p. 69). 
Aquestes elements arquitectònics els considera com a reforços del parament interior del 
mur de tancament. La seva façana és recta i la porta estaria situada al centre. 
 
A nivell intern, la casa es conserva de forma desigual. Mentre que al costat est han 
desaparegut els murs interns i la façana, la zona central i oest encara es conserva en 
relatiu bon estat. De fet, és possible documentar perfectament la llar de foc a l’extrem 

                                                           

21 “(…) Constituyó el primer paso para llegar al conocimiento de estos monumentos, poco considerados 
en la literatura arqueológica anterior y de destino desconocido hasta que llevé a cabo la excavación y 
estudio de San Vicente de Alcaidús. (…)” (Serra 1967, p. 33) 
22 Aquest fet va conduir a la primera adscripció com a recinte de taula per part de Mª Ll. Serra 

Figura 37: Plànol del Cercle de 
Torelló d’en Sintes (Arxiu Serra, 

Ateneu de Maó) 
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nord-est del pati i habitacions a la banda oest, creades amb “(…) dos grandes lajas 
colocadas perpendicularmente (…)” (Serra, 1961b, p. 70) que delimitaven tres espais 
diferents. A la banda nord també queden restes del que seria la seva habitació, però el 
seu límit est no està clar a l’haver-se perdut el mur interior. Pel que fa a la zona est, 
només podem intuir l’existència de diverses àrees per la diferent alçaria en que es troba 
el terra d’ocupació. Finalment, a la zona central es troben les columnes monolítiques del 
pati, documentades al terra durant l’excavació i reaixecades amb les feines de Ll. 
Plantalamor, i la llar de foc al nord-est, excavada a la roca mare. El corredor d’accés al 
pati sembla que estaria enllosat. 
 
Al pati central es documenten unes canalitzacions que han estat relacionades amb un 
possible sistema de captació d’aigua de pluja. El mateix pati central de la casa hauria 
pogut tenir la funció d’impluvium (Plantalamor, 1991, p. 552). Es podria relacionar 
aquesta canalització amb la cisterna documentada a la banda oest de la façana, que 
hauria pogut recollir l’aigua del pati. 
 
A aquesta mateixa zona oest, es va documentar, una possible porxada (Plantalamor, 
1991, p. 453) delimitada per un mur senzill. 
 
Té unes dimensions aproximades de 12 m de diàmetre. Però és molt complicat intentar 
fer un càlcul d’espai útil donat l’estat de degradació del costat est de la casa. 
 
5.2.6.4.1. Materials 

 
No hi ha gaire informació disponible, ja que no ha estat objecte de cap tipus d’estudi 
específic. Segons Mª Ll. Serra es van documentar “(…) una gran cantidad de molinos de 
mano; montones de cerámica en completa mescolanza (…)” (Serra, 1961a, p. 955). Dins 
el seu diari d’excavació es poden veure mencions a diversos materials, com són 
ceràmiques talaiòtiques, ceràmiques púniques, romanes (entre elles un ungüentari), 
molins de mà, bales de fona, percussors, un anell d’os i fragments d’un lingot de plom 
(Serra, 1958). El que té clar és que tot el material que ha anat recuperant correspon a 
objectes d’ús domèstic (Serra, 1960, p. 38) 
 
N. Tarradell menciona la presència al Museu de Menorca d’algunes caixes amb material 
que contenien “(…) molts pocs fragments de ceràmica de mà, ceràmica a torn abundant 
–principalment d’àmfora- i algun petit fragment de ceràmica campaniana A” (Tarradell, 
1982, p. 202). Ll. Plantalamor menciona ceràmiques del talaiòtic final i d’importació 
(campanianes i púniques) (Plantalamor, 1991, p. 453). 
 
Però dins els materials documentats al Cercle de Torelló d’en Sintes, destaca per sobre 
de tots el conjunt de monedes d’època romano-republicana. En total, es van documentar 
“(…) hasta 384 ases romanos republicanos, de las series uncial y semiuncial; (…)” 
(Serra, 1961a, p. 955) durant l’excavació del 1958. Posteriorment, durant els treballs de 
1982 es van poder recuperar algunes monedes més (Plantalamor, 1991, p. 453). L’estudi 
de N. Tarradell està fet sobre un total de 383 monedes (Tarradell, 1982, p. 201). 
Finalment, A. Arevalo i C. Marcos van fer una nova revisió i, entre les monedes 
documentades per Serra el 1958 i les recuperades a la campanya de Plantalamor del 
1982, van estudiar un total de 438 monedes: 386 les atribueixen al mateix conjunt i les 
altres 52 diuen que van aparèixer a altres punts del jaciment (Arevalo i Marcos, 1998, p. 
20). 
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El que sí està clar és que hi ha una preponderància 
total de moneda de Roma. Tarradell fa el següent 
recompte: 379 asos i un semis de la República 
Romana, un as d’Untikesken, un as d’Obulco i un 
semis de Populònia. S’ha de tenir en compte que 
Roma deixa d’encunyar asos cap al 146 aC i no 
tornaran a reprendre la seva emissió fins el 114-113 
aC. La darrera moneda del tresoret és datada sobre el 
112-111 aC, pel que aquest conjunt s’hauria format 
cap a finals del segle II aC. (Tarradell, 1982, p. 201). 
 
Aquest conjunt està format en la seva gran majoria 
per moneda romana. De fet, només tres no 
correspondrien a una seca d’aquesta procedència. Fins 
i tot, s’ha de tenir en compte que l’as d’Obulco és una 
reencunyació d’un as republicà tipus Janus/Proa o a 
l’inversa, ja que no queda clar quina és la darrera estampació (Tarradell, 1982, p. 204). 
 
Pel que fa a la seva formació, els tresors habitualment es fan amb monedes de plata, de 
més valor, ja que les de bronze solen tenir una circulació limitada als llocs d’emissió i 
els seus voltants. Però, s’ha de tenir en compte que a Menorca no hi ha cap seca de 
moneda pel que la gent utilitzaria la que arribés a l’illa des de diferents llocs. Per a 
aquest cas concret, Tarradell planteja el següent:”(...) és més probable que el tresor es 
formés a la mateixa illa, però que el seu propietari fos una persona habituada a la 
circulació de la moneda romana i, per tant, va seleccionar entre les monedes que 
circulaven a Menorca, preferentment les de procedència romana, incloent-hi la moneda 
d’Obulco pel seu aspecte” (Tarradell, 1982, p. 207). 
 
Posteriorment, Arevalo i Marcos, sense descartar la hipòtesis de Tarradell, plantejen la 
possibilitat de que el dipòsit correspongui a un fet cultual i fan un repàs de possibles 
interpretacions en aquest sentit: com a dipòsit fundacional, com a forma de sacralitzar 
un lloc, com a exvots o com a moneda destinada a finalitats litúrgiques com el 
pagament dels sacrificis (Arevalo i Marcos, 1998, p. 83-84). 
 
Sigui quin sigui el motiu final per a la creació i ocultació d’aquest tresor, sembla que 
queda clar el fet d’intentar amagar les monedes. Segons explica la mateixa Serra, les 
monedes semblaven col·locades d’una forma curosa, fent un forat a la roca mare i 
cobertes per un fragment de cos d’àmfora romana (Serra, 1961a, p. 955). Tenint en 
compte la datació del conjunt, es podria arribar a pensar que es va fer en un moment en 
que la casa ja estigués abandonada, però la falta de l’estudi global dels materials ens 
impedeix poder assegurar aquest fet. 
 
 
5.2.7. Torre d’en Galmés 
 
Torre d’en Galmés es troba a la zona sud del municipi d’Alaior, a mig camí entre el 
poble i la platja de Son Bou. Des d’Alaior s’han de recórrer 2,5 km i agafar un camí que 
es troba a l’esquerra de la carretera. El poblat es troba a 1,7 km de distància. 
 

Figura 38: Moneda recuperada al 
Cercle de Torelló d’en Sintes 

(Museu de Menorca) 
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Per les seves característiques, aquest poblat s’ha mantingut molt intacte, ja que les seves 
grans dimensions i el manteniment de la propietat en les mateixes mans han fet que no 
fos necessari desfer el jaciment per aprofitar la terra per al cultiu, com va passar als 
jaciments de Torelló o Trepucó, per exemple. Està situat en una zona elevada del 
terreny, sobre un petit turó que li dóna una gran visibilitat sobre la costa sud de l’illa. De 
fet, des de la zona més alterosa del poblat es pot veure pràcticament tota aquesta costa 
els dies que hi ha bona visibilitat. El punt més alt del poblat, on es troba el talaiot 
central, està situat a uns 120 m.s.n.m. i la resta es va estenent per la vessant sud del turó. 
La cota inferior se situa sobre els 95 m.s.n.m. 
 
Geològicament, està situat en terrenys calcaris del Miocè. A més de la gran visibilitat 
que té sobre la costa sud de l’illa, controla l’accés als barrancs de Llucalari i, sobre tot, 
al de Cala en Porter, de grans dimensions i amb un curs d’aigua relativament estable 
durant tot l’any. La terra que envolta el poblat podria ser apta per a la pastura del bestiar 
i per al cultiu de cereals. 
 
Un dels trets més importants d’aquest assentament és la seva extensió, sobre les 6 Ha. 
Aquesta dada el converteix en el jaciment més gran documentat de la cultura talaiòtica 
de Balears. Des de l’any 1974 és propietat del Ministeri de Cultura espanyol. 
 
 
5.2.7.1. Història de les investigacions 
 
El poblat de Torre d’en Galmés ha estat present dins la bibliografia arqueològica de 
Menorca des del primer moment, però tot i les grans dimensions de l’assentament i les 
estructures documentades al seu interior, no ha estat objecte d’intervencions 
arqueològiques amb continuïtat en el temps. Aquestes s’han dut a terme en tres 
moments ben diferenciats en el temps. 
 
Les primeres excavacions arqueològiques es van fer als anys 40 del segle XX, quan 
Joan Flaquer, notari de professió i delegat insular del Servei Nacional d’Excavacions 
Arqueològiques, va dur a terme dues intervencions. En una d’elles es va excavar una 
sala hipòstila adossada a una casa talaiòtica de la zona sud del poblat23. L’altra 
intervenció es va fer al recinte de taula del poblat, excavant la seva part central. 
 
Un segon moment comença amb la compra del jaciment per part del Ministeri l’any 
1974, i va durar deu anys, fins el 1984. Els responsables d’aquestes campanyes van ser 
Guillem Rosselló Bordoy, director del Museu de Mallorca, i Lluís Plantalamor 
Massanet, director del Museu de Menorca. En aquest temps es van poder excavar 
diverses estructures: es va acabar l’excavació del recinte de taula amb la retirada dels 
testimonis que va deixar en J. Flaquer al costat dels murs; es van excavar tres cases 
talaiòtiques (una molt propera al recinte de taula i dues on es troba l’entrada actual del 
poblat); i tot un conjunt de dipòsits per emmagatzemar aigua, junt amb un sistema de 
filtre d’aigua, a la part sud de l’assentament. Aquestes campanyes d’excavació es van 
haver de suspendre per falta de finançament per part de l’estat. 
 
Des de l’any 2001, s’ha iniciat una nova etapa d’intervencions arqueològiques dins el 
jaciment. Aquell any el Consell Insular de Menorca va assumir la seva gestió i va iniciar 
                                                           

23 A partir d’aquest moment es coneix aquesta estructura com a recinte Flaquer. 
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l’adequació per a la visita turística amb la senyalització d’un recorregut al seu interior i 
la col·locació de panells informatius als diferents edificis d’interès del poblat. Alhora es 
va fer una forta aposta per dur a terme excavacions arqueològiques amb la finalitat de 
millorar el coneixement sobre l’assentament. D’aquesta forma, diversos equips 
d’investigació han desenvolupat aquí la seva tasca. 
 
L’any 2001, l’Associació d’Amics del Museu de Menorca va rebre la proposta del 
Consell de traslladar les tasques del camp de treball destinat a estudiants d’arqueologia 
que estava desenvolupant a Talatí de Dalt (Maó) a Torre d’en Galmés. Així doncs, des 
d’aquell any es van poder excavar diverses estructures: dues cases (Edifici 1 i Cercle 7) 
i els patis davanters dels Cercles 6 i 724. 
 
També des del 2001 s’han dut a terme els treballs de la Boston University 
(Massachussets, EEUU). Van excavar una casa talaiòtica (Edifici 2) seguint el format de 
camp de treball. 
 
Entre els anys 2004-2005, es va dur a terme un projecte subvencionat amb els fons que 
es van obtenir a través de l’ecotaxa, un impost mediambiental que va estar en 
funcionament pocs anys25. Amb part d’aquests fons es va poder excavar i restaurar la 
part davantera de la sala hipòstila o recinte Flaquer i la casa on està adossada, el Cercle 
6. Aquesta excavació la va fer l’empresa PAC (Patrimoni Arqueològic i Cultural) de 
Menorca, junt amb el Consell Insular de Menorca. 
 
Finalment, entre els anys 2007 i 2008 es va poder excavar una altra casa talaiòtica 
gràcies a una subvenció econòmica del Ministeri de Cultura. L’excavació la va realitzar 
l’empresa PAC i va suposar la recuperació del Cercle Cartailhac. Aquesta denominació 
li ve de finals del segle XIX, quan l’arqueòleg francès E. Cartailhac va fer un recorregut 
per Balears per estudiar els seus monuments. Arran d’aquest viatge va publicar el seu 
llibre (Cartailhac, 1892) on hi ha un plànol, algunes fotografies i una petita descripció 
d’aquesta estructura. A partir d’aquest moment es va conèixer amb el nom de 
Cartailhac. 
 
 
5.2.7.2. Dades generals 
 
Jaciment: Torre d’en Galmés 
 
Coordenades UTM: X 595264; Y 4417548 
Coordenades Geogràfiques: N 39º 54’ 09.59’’; E 4º 06’ 52.02’’ 
 
MSNM: 125 m 
 
Superfície total: 62.000 m2 
 
Codi CIMe: TGA 01 

                                                           

24 El pati del Cercle 7 ja està totalment excavat, mentre que actualment s’està treballant el del Cercle 6. 
25 Va estar en vigor entre els anys 2002 i 2003 i la seva finalitat era recaptar fons per tal de dur a terme 
projectes de millora de zones turístiques, adquisició i preservació d’espais naturals o defensa i recuperació 
de bens patrimonials històrics afectats per l’activitat turística, per exemple. 
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5.2.7.3. Descripció del poblat 
 
Les dimensions de l’assentament és un 
dels trets que més ha cridat l’atenció dels 
diferents investigadors que han parlat 
d’ell. Així, E. Cartailhac diu: “La plus 
vaste, du moins en l’état actuel des 
choses, est dans la possession, dite 
Torre-d’en-Galmés, au sud d’Alayor” 
(Cartailhac, 1892, p. 13). I el professor J. 
Martínez Santa-Olalla diu el següent: 
“Torre d’en Gaumés, donde radica la 
mayor ciudad de la cultura de los 
talayots y navetas de las Baleares” 
(Martínez, 1935, p. 21). Com s’ha 
mencionat abans, es calcula que el 
poblat ocupa unes 6 Ha d’extensió, pel 
què a dia d’avui és el més extens de tots 
els documentats a les Illes Balears. 
 
Aquestes dimensions i la gran quantitat 
de restes d’estructures han fet pensar a 
molts autors que aquest jaciment hauria 
de proporcionar una valiosíssima 
informació sobre les cultures 
prehistòriques de Menorca. F. Martorell 
i Peña ja va apuntar que “(...) seria en 
nuestro sentir el punto más á propósito para emprender el estudio de los monumentos 
prehistóricos baleáricos” (Martorell, 1879, p. 215). Anys després, Mª Lluïsa Serra va 
expressar una opinió similar sobre Torre d’en Galmés: “(...) es el punto más importante 
para el estudio de nuestro pasado remoto” (Serra, 1967, p. 23). Tot i aquestes opinions, 
les tasques d’investigació desenvolupades al seu interior han estat limitades. 
 
La seva ubicació és un dels primers trets que crida l’atenció sobre el poblat. La seva 
situació alterosa (sobre la cota 120) li dóna un domini sobre els voltants realment 
excepcional. Des d’ell es controlen dos barrancs que donen accés a la costa: Cala en 
Porter i Llucalari. I al seu voltant es localitzen un seguit d’assentaments de petites 
dimensions que han portat a alguns investigadors a plantejar la seva situació sobre el 
terreny com un “(...) lloc central, és a dir com a assentament que regeix i domina sobre 
un entorn, amb un espai físic delimitat i en què també hi ha d’altres assentaments, més 
petits, que l’envolten” (Casasnovas et alii, 2001, p. 157). 
 
El poblat es distribueix des del punt més elevat, situat al nord, cap a la vessant sud d’un 
turó. D’aquesta forma, la majoria de les construccions queden arrecerades del vent de 
tramuntana. Sobre la seva organització interna, en G. Rosselló Bordoy diu que “(...) 
obedece a una estructura racionalizada y coherente” (Rosselló, 1986a, p. 19). Fins i tot, 
Ll. Plantalamor parla d’un “(...) carrer que comença al centre del conjunt i baixa cap a la 
porta del primer llenç de murada, i d’aquest al segon” (Plantalamor, 1991, p. 257). 

Figura 39: Plànol de Torre d’en Galmés 
(Arxiu Serra, Ateneu de Maó) 
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El nucli principal del poblat està situat a la part nord, on es documenten els tres talaiots i 
el recinte de taula. També en aquesta zona superior es localitzen algunes estructures, 
com els Cercles 2 i 3 excavats per G. Rosselló Bordoy. 
 
La zona central està formada per un munt de runes, on és difícil documentar estructures 
concretes sense un treball previ de retirada de vegetació i pedres. Pel mig d’aquesta 
zona i fins aquest primer llenç de murada, passaria el carrer documentat per Ll. 
Plantalamor (1991, p. 257). Com diu G. Rosselló, és “(...) un nucleo de habitat mal 
conocido (...)” (Rosselló, 1986a, p. 19) ja que de moment els treballs d’excavació 
arqueològica fets al poblat no han intervingut en aquesta zona. 
 
La zona sud del poblat sembla 
correspondre a la darrera fase 
d’expansió de l’assentament 
(Rosselló, 1986a, p. 19). Dins 
aquest espai és on s’han concentrat 
els treballs d’excavació fets els 
darrers anys, en el tercer període 
d’intervencions descrit 
anteriorment: Edificis 1 i 2, Cercle 
6, pati davanter i Sala Hipòstila, 
Cercle 7 i pati davanter i el Cercle 
Cartailhac. També s’ha de recordar 
que en els períodes anteriors aquesta zona també va ser objecte d’excavacions: J. 
Flaquer va excavar la sala hipòstila adossada al Cercle 6 i G. Rosselló va excavar el 
sistema de recollida d’aigües i les sitges documentades al costat E del Cercle 7. 
 
Una darrera menció s’ha de fer a la presència de murades al poblat. Els primers autors 
descriuen ja l’existència d’aquesta estructura envoltant el poblat, però, a l’efectuar-se 
diferents neteges de vegetació, es va poder apreciar que no existeix un mur de 
tancament de tot el recinte: “Al realizar la primera deforestación se pudo observar que el 
llamado muro o muralla de Torre d’en Gaumés (...), realmente no era una muralla, sino 
los paramentos exteriores de los círculos de la zona más elevada (...)” (Rosselló, 1986a, 
p. 19). Amb les tasques de neteja es pot apreciar que el poblat es va tancant aprofitant 
els murs exteriors de les cases o, en trams on no hi ha construccions, amb murs 
construïts expressament. Això es veu a la zona nord, entre el talaiot central i el de 
ponent, o entre el Cercle 3 i el talaiot central (on, a més del mur, sembla que es 
construeix una torre). 
 
Per la part sud hi ha un primer tancament amb murada, ja que encara es conserva la 
porta allindada que dóna accés al carrer descrit per Ll. Plantalamor. A banda i banda, es 
veu com surten murs que s’acaben ajuntant a estructures properes. I el conjunt sud, que 
queda fora d’aquesta primera línea també estaria delimitat per un mur, que es pot 
apreciar bé a la zona sud del Cercle 7 i els dipòsits d’aigua i on hi ha una possible porta 
d’accés al recinte, avui dia esfondrada. 
 
Tot seguit es descriuran els diferents hàbitats excavats dins aquest poblat. S’ha de tenir 
en compte, que arran d’haver-se produït diverses intervencions arqueològiques sobre 
cases en èpoques diferents i, fins i tot, en els mateixos anys, per equips diferents, s’han 

Figura 40: Plànol de la Sala Hipòstila de Torre d’en 
Galmés (Arxiu Serra, Ateneu de Maó) 
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provocat duplicitats en la denominació d’alguna d’elles. Es seguiran les denominacions 
proporcionades per G. Rosselló i per Amics del Museu de Menorca i en els casos de 
duplicitats es relacionaran les dues denominacions, donant preferència a les 
proporcionades per Rosselló i Amics del Museu. 
 
 
5.2.7.4. Cercle 1 
 
Aquesta és la primera casa que va excavar G. 
Rosselló Bordoy en els seus treballs a Torre 
d’en Galmés, entre els anys 1977 i 1978. 
Correspon a una estructura d’hàbitat molt 
propera al recinte de taula, i situada davant una 
balma natural a ponent de la taula. Aprofita una 
cova natural, enfront de la qual es va construir 
l’edifici. 
 
La seva entrada es troba orientada cap al sud i el 
mur delimitador és de doble parament, tot i que 
la paret exterior no se sap com està construïda 
en estar totalment coberta per les runes de les 
estructures adjacents. Pel que fa al parament interior, G. Rosselló diu el següent: “El 
muro de cierre ilustra debidamente la técnica de mampostería en seco con pilastras 
adosadas” (Rosselló, 1986a, p.g 43). Està construït amb “(...) pedra petita i elements 
verticals polilítics, tret de la pilastra caiguda al costat est del pati” (Plantalamor, 1991, p. 
470). 
 
Des de l’entrada, s’accedeix al pati central a través d’un corredor delimitat per un parell 
de columnes. A la seva banda est es troba una habitació de petites dimensions. El pati 
també és més reduït que els d’altres cases (Plantalamor, 1991, p. 470) i es localitza un 
mur davant la llar de foc que possiblement correspon a una reforma d’època tardana. 
(Rosselló, 1986a, p. 43). La llar de foc té planta semicircular i es troba situada a l’angle 
NE del pati 
 
A la zona nord es troba un mur de doble parament i recorregut corb que delimita un 
espai just davant la cova. Finalment, es va documentar una possible cisterna al pati de la 
casa. 
 
La seva planta és irregular, com es pot veure amb les seves dimensions. L’eix nord-sud 
té unes dimensions d’11,20 m mentre que en fa 6,20 m en direcció est-oest. La cova 
també té aquesta irregularitat amb unes mides de 14,50 m de nord-sud i 6,10 m d’est-
oest (Plantalamor, 1991, p. 470). Per a aquesta casa, J. Hernández li va calcular un espai 
útil de 52 m2 i una densitat de població entre 12-13 habitants (Hernández i Salvà, 2009, 
p. 310). 
 
5.2.7.4.1. Materials 

 
El material procedent de les excavacions de Torre d’en Galmés fetes per G. Rosselló no 
ha estat revisat mai en detall. Es troba dipositat al Museu de Menorca i està catalogat, 

Figura 41: Cercle 1 de Torre d’en Galmés 
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pel que s’ha pogut fer un repàs molt simple dels materials que pot donar alguna 
informació bàsica. 
 
El Cercle 1 presenta un 
conjunt amb un predomini 
molt clar del material 
talaiòtic, que suposa una 
mica més de la meitat del 
material catalogat (52%). 
L’altra gran conjunt 
representat és el de 
procedència eivissenca, amb 
el 26% del total. El material 
púnic nordafricà té una 
presència molt baixa, que no 
arriba a l’1%. El material 
romà està poc representat ja 
que just arriba al 5% ajuntant 
tots els materials. La fase republicana és la més abundosa (4%), l’alt imperial ha deixat 
una petita mostra (1%) i l‘època baix imperial és totalment testimonial. Altres conjunts 
de material antics es troben representats pel material ibèric, amb un percentatge del 2% 
i, com a fet destacat, la documentació d’un fragment de ceràmica pretalaiòtica. 
 
Pel que fa als materials més moderns, destaca la presència d’un 10% de material 
d’època islàmica. Posteriorment, es tenen materials més difícils d’ubicar entre època 
medieval i moderna, amb un poc més del 3% del total. 
 
Com ja s’ha comentat, el material pretalaiòtic té una presència totalment testimonial, 
amb un sol fragment de vas indeterminat. Però és significatiu, ja que pot ser una mostra 
d’una ocupació de la zona anterior a l’assentament talaiòtic. 
 
El material talaiòtic és molt abundós dins el Cercle 1. Entre ell, es documenta una 
abundant presència de fragments de materials destinats a l’emmagatzematge, com són 
les olles pitoides (105). El material de cuina és força abundós, amb un gran nombre 
d’olles amb diferents tipologies: globulars, carenades o amb anses verticals o d’orelles. 
Altres materials de cuina són les cassoles troncocòniques (27) i les urnes (7). La 
vaixella de taula també és ben present, amb un gran nombre de fragments de vasos 
troncocònics (203). Se li han d’afegir les gerretes amb ansa lateral o les escudelles 
esfèriques i amb òmfal. 
 
Altres materials documentats són els vasos de fons alt (9), les fusaioles (3) i els pondus 
(1), testimonis de fets rituals els primers i de feines domèstiques els altres dos grups. 
 
El material lític també és ben present. S’han documentat allisadors (1), percussors (19), 
morters (3), molons (2), cubetes (1), pollagueres (1) i bales de fona (6). 
 
El material talaiòtic és un conjunt de difícil adscripció cronològica per la llarga 
pervivència d’algunes formes ceràmiques. Altres materials, com els vasos de doble fons, 
les gerretes amb ansa lateral o les escudelles esfèriques són materials amb cronologies 

Gràfic 2: Conjunt de materials documentats al Cercle 
1de Torre d’en Galmés 
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més definides, ja que són peces inspirades en materials clàssics o, directament, 
imitacions d’aquests. Per tant, es poden situar cap als segles IV-III aC. 
 
Dins el material púnic es distingeix una doble procedència: el material nordafricà i 
l’eivissenc. El nordafricà té un nombre petit de fragments, que corresponen a àmfores 
tipus Mañà D, del segle IV aC. 
 
Pel que fa al material ebusità, pràcticament la meitat correspon a àmfores. 
Tipològicament van de les PE-14 a les PE-17, amb un gran predomini de les PE-15 i 16, 
del segle III aC. En les formes que imiten altres produccions hi ha les 22 i 24, dels 
segles III-II aC i algun exemplar més modern de les 25 i 26, que van del I aC al I dC. 
Completa aquest conjunt algunes tapadores d’àmfora. 
 
El material de cuina ebusità està ben representat amb les urnes de vora entrant, però 
també hi ha alguns fragments de morters i olles. 
 
El material de taula és l’altre conjunt abundós del material eivissenc. Es documenten 
diferents tipologies de gerres, destacant la EB-69. Una altra peça ben representada són 
les escudelles, tant de vora entrant com de vora recta. Els plats de peix també hi són 
presents, però en un nombre reduït. 
 
El conjunt dels materials púnics ebusitans es pot situar cronològicament entre els segles 
III-II aC. 
 
El material romà no és molt abundós i, a més, s’ha de dividir en diferents èpoques 
històriques. El conjunt més nombrós el forma el material d’època republicana. 
Correspon, bàsicament, a fragments d’àmfores grecoitàliques i Dressel 1. També s’han 
documentat uns pocs fragments de ceràmica de vernís negre Campaniana A. És un 
conjunt situable entre els segles III-II aC. 
 
El material d’època alt imperial segueix un poc la línea de l’anterior, amb un predomini 
del material amfòric, en aquest cas de procedència Laietana (Pascual 1, Dressel 2/4, 
Laietana 1). A més hi ha fragments d’una copa de ceràmica sigil·lada aretina i d’una 
cassola de ceràmica de cuina nordafricana. Aquests materials corresponen bàsicament al 
segle I dC. 
 
Pel que fa al material romà baix imperial només s’ha documentat un fragment d’una 
gerra, que es pot situar cap al segle VI dC. 
 
El material ibèric és un conjunt petit, però amb una certa varietat de materials. La major 
part correspon a restes d’àmfora. Un altre grup nombrós són les gerres bicòniques de 
procedència emporitana. Els altres materials són més testimonials, però es troben restes 
de kalathos, bols i urnes. Excepte les àmfores (amb un ventall més ampli), són materials 
amb cronologies dels segles III-I aC. 
 
La ceràmica islàmica té una presència significativa (10%), més nombrosa que alguns 
conjunts antics. Correspon bàsicament a gerres, però també es documenten restes 
d’alfàbies, safes, olles, plats o ribells. La majoria es pot situar al segle XIII dC. 
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Per les cronologies que ofereix aquest conjunt de materials, es veu una ocupació forta 
dels segles IV-III aC. Així i tot, aquest edifici devia estar en ús fins el segle I dC, com 
mostren els materials romans d’època alt imperial i alguna reforma estructural ja 
comentada a l’apartat anterior. 
 
 
5.2.7.5. Cercle 2 
 
Aquesta casa va ser excavada el 1981 dins les campanyes de G. Rosselló Bordoy. Es 
troba situat a l’angle nord-est del poblat i està adossat al Cercle 3. Avui dia és el primer 
que es veu quan es va a visitar el jaciment. Com ja s’ha apuntat en parlar de la murada 
de Torre d’en Galmés, en aquesta zona la paret exterior de la mateixa casa sembla que 
seria la que compliria la funció de tancament del poblat i delimitació de l’espai interior 
en respecte de l’exterior. 
 
La porta d’accés es troba situada al sud de 
l’edifici i la seva planta és circular, excepte 
al seu costat oest, on s’adossa al Cercle 3, 
aprofitant el seu mur est. El mur exterior és 
de doble parament. La paret exterior té un 
sòcol de pedres sobre el que es van disposar 
grans blocs de pedra en sentit vertical. El 
mur interior està format per pedra petita i 
vuit pilastres monolítiques formades per la 
base i el fust. Avui dia la façana i part del 
mur est estan molt degradats de tal forma 
que només queden les pedres del sòcol. 
 
Pel que fa a la seva distribució interna, està 
molt modificada per una remodelació d’època romana amb la creació de murs rectes 
(Rosselló, 1986a, p. 43). L’accés es faria a través d’un corredor delimitat per columnes 
que donarien pas al pati central. La llar de foc es troba situada al NE i, al voltant del 
pati, es documenten les habitacions, que devien tenir planta oval abans de ser 
modificades (Plantalamor, 1991, p. 470). 
 
A les habitacions de l’oest s’ha documentat una cova artificial26, molt probablement 
utilitzada com a enterrament abans de l’existència del poblat i reaprofitada i integrada 
dins l’estructura de la casa durant la seva vida útil. Es va localitzar una altra cisterna, 
dins el pati central, que va quedar molt coberta amb els murs d’època romana (Rosselló, 
1986a, p. 43). 
 
En aquest cas no s’aprecien habitacions a banda i banda del corredor, però no s’ha de 
descartar que desapareguessin amb la reforma romana. Es conservaria el mur de divisió 
de les habitacions de l’oest i el mur semicircular de la llar de foc. També seria quan es 
construirien murs rectes entre les columnes del pati que haurien creat uns espais 
diferents, més en la línea d’aquesta nova cultura. 
 

                                                           

26 “Cueva de pozo” per Rosselló, (1986a, p. 43) o hipogeu de pou amb planta trilobular per Plantalamor 
(1991, p. 470). 

Figura 42: Mur exterior dels Cercles 2 i 3 de 
Torre d’en Galmés 
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L’ocupació de la casa, es divideix en dues fases. Una és la talaiòtica, que abraça des de 
la seva construcció (en un moment indeterminat, posterior a la construcció del Cercle 
3), fins a la seva destrucció cap a finals del segle III aC. D’aquest moment, G. Rosselló 
ens parla de “(...) un abandono violento: cenizas abundantes, material in situ 
fragmentado (...)” (Rosselló, 1986a, p. 43). La següent fase correspondria a època 
romana, amb la reforma arquitectònica de la casa ja comentada. Aquesta ocupació 
perduraria fins el segle III dC (Plantalamor, 1991, p. 470). 
 
La seva planta és relativament circular amb 14 m a l’eix nord-sud i 12,50 m a l’est-oest 
(Plantalamor, 1991, p. 470). Aquí s’ha de tenir en compte que la zona oest de la casa 
aprofita una construcció anterior i això condiciona la seva forma. Té un espai útil 
aproximat de 66 m2. 
 
5.2.7.5.1. Materials 

 
Com amb la resta de cercles excavat per G. Roselló, es farà un repàs molt senzill sobre 
les dades que ofereix el catàleg del Museu de Menorca. 
 
Del Cercle 2 destaca l’abundant 
presència de material d’època 
romana alt imperial, amb la meitat 
del total. Aquesta dada per sí 
mateixa reflexa les reformes 
romanes proposades per G. 
Rosselló en el seu treball (1986, p. 
43) que haurien modificat 
substancialment la distribució 
interior de l’estructura. 
 
El material talaiòtic i el púnic 
ebusità tenen un percentatge igual, 
amb un 17% del total. En canvi, el 
material púnic nordafricà és 
totalment testimonial, amb menys d’un 1%. El material romà republicà (3%) i l’ibèric 
(2%) completen els conjunts de materials antics. Els materials més moderns també 
tenen una presència testimonial amb un 2% pel material islàmic. 
 
El material talaiòtic té una presència significativa dins el conjunt. Les tipologies que es 
poden documentar són bastant similars a les d’altres estructures. Així, hi ha una 
presència important d’olles pitoides d’emmagatzematge (74). Tot i així, el conjunt més 
nombrós correspon a les olles (149), la majoria globulars i algunes amb anses verticals. 
Altres materials relacionats amb la cuina són les urnes i les formatgeres. El material de 
taula està composat per vasos troncocònics i gerres. Els vasos de doble fons també hi 
són presents. 
 
Altres materials destacables són la presència d’alguns fragments de tovot (4)27 i el 
material lític, del qual només hi ha bales de fona i percussors. Estranyament, no hi ha 
cap amoló documentat d’aquest cercle. 
                                                           

27 Potser evidències d’algun element arquitectònic? 
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Gràfic 3: Conjunt de materials documentats al Cercle 2 
de Torre d’en Galmés 
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A nivell cronològic, és un conjunt difícil de situar per la seva llarga perduració en el 
temps. Només alguns materials, com els vasos de doble fons, es poden situar a partir del 
segle IV aC. 
 
Els materials púnics tenen una presència similar als talaiòtics, amb objectes procedents 
del nord d’Àfrica i altres de l’illa d’Eivissa. Els materials africans corresponen a unes 
poques restes d’àmfores Mañà C2a, del segle II aC, i Mañà D, del IV aC. 
 
Dins el material eivissenc, es té el de transport-emmagatzematge. El ventall de les 
àmfores és ampli, des de les PE-12 fins a les 18, aquestes dues tipologies només amb 1 
fragment documentat. El gruix està en els grups de les PE-15 (22) i 16 (24). Altres 
àmfores són les PE-22 (9) i 24 (6). Cronològicament, la majoria d’aquest material es 
troba entre els segles III-II aC, però la PE-18 es fabrica encara durant el segle I dC. 
 
El material de cuina no és molt abundós, amb alguns fragments de morters i urnes. El 
material de taula sí que és ben present amb gerres com la Eb 69 (la més nombrosa) i les 
Eb 23, 70 i 72 i diferents tipologies d’escudelles, copes i algun plat. En conjunt, són 
materials amb una cronologia dels segles III-II aC. 
 
El material romà és, amb molta diferència, el conjunt més nombrós, amb més de la 
meitat dels materials. Senyalar en aquest cercle l’absència dels materials d’època baix 
imperial, que sense ser conjunts molt destacables, tenen presència en altres cercles de 
Torre d’en Galmés. 
 
El material d’època republicana només suposa un 3% del total. La major part correspon 
a fragments d’àmfores Grecoitàliques i Dressel 1. El material de cuina està ben 
representat amb cassoles, plats-tapadores, olles i urnes. El material de taula correspon a 
alguns fragments de gerres, copes i escudelles de vernís negre. Cronològicament, és un 
conjunt que està situat entre els segles III-I aC. 
 
El material romà d’època alt imperial representa la meitat del material documentat al 
Cercle 2. Les àmfores es troben àmpliament representades per exemplars laietans i 
d’altres procedències de diverses tipologies: Pascual 1, Dressel 2/4, Beltran IIB, Haltern 
70, Oberadren 74 i Dressel 20. De totes, potser destacar la presència de les Dressel 20, 
un material que serveix per transportar l’oli produït a la Bètica fins a Roma i que és 
difícil trobar als jaciments de l’illa. Les que es documenten a Menorca provenen del 
fons marí, recuperades de diferents derelictes (Pons, 2007, p. 158-160). 
 
Pel que fa al material de cuina, s’han documentat un bon nombre de fragments de 
cassoles, plats-tapadores i olles de procedència nordafricana. El material de taula també 
està ben representat amb gerres, plats, copes i escudelles, de diferents produccions de 
terra sigil·lada (aretina, sudgàl·lica, hispànica) i parets fines de la Bètica. Altres 
materials documentats són un fragment d’ungüentari i uns pocs de llumetes. Finalment, 
mencionar la presència d’alguns fragments de paviment opus signinum i d’una tegulae, 
testimonis de les tècniques constructives romanes ja mencionades. 
 
Aquest conjunt de materials romans alt imperials se situen cronològicament entre els 
segles I-II dC. 
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El material ibèric té una presència petita. Dins ell es documenten restes d’àmfores i 
gerres bicòniques emporitanes, com a materials més nombrosos. Altres materials 
documentats, en menor mesura, són gerres, copes i plats. Les àmfores ibèriques tenen 
una cronologia àmplia, entre els segles V-I aC i la resta es poden situar entre els segles 
III-I aC. 
 
El material islàmic no és molt present dins el Cercle 2 i no té la varietat que s’ha trobat 
en altres edificis. Així, s’han documentat gerres, olles, tapadores i safes. La majoria ha 
de correspondre al darrer moment d’ocupació islàmica de l’illa, durant el segle XIII dC. 
 
Aquests materials ofereixen dos moments d’ocupació diferents per a aquest cercle. La 
primera fase arribaria fins a finals del segle III aC, amb la destrucció violenta de 
l’estructura. Posteriorment, la segona fase d’ocupació consistiria en la remodelació 
interna total dels espais. La gran abundància de materials romans alt imperials es 
correspondrien amb aquesta reordenació dels espais. Com ja s’ha comentat abans, 
duraria fins el segle III dC. 
 
 
5.2.7.6. Cercle 3 
 
Aquesta casa es va excavar durant l’any 1984 en les campanyes dirigides per G. 
Rosselló. Forma un conjunt amb el Cercle 2. De fet, el seu parament est li va servir al 
Cercle 2 per formar el seu costat oest, de tal forma que se li adossa per estalviar un mur 
en la seva construcció. Per tant, el Cercle 3 seria anterior cronològicament. 
 
És una estructura molt arrasada, de la qual es conserva només el mur a la zona nord, est 
i un poc del sud. Per tant, no es pot saber si la seva planta correspondria realment a la 
d’altres cercles documentats, tot i que les restes conservades van en aquesta direcció. 
 
El mur exterior és de doble 
parament, en aquest cas 
construït amb tres filades 
de blocs col·locats 
horitzontalment. El mur 
interior segueix la línea 
d’altres cercles, amb un 
mur de pedra petita i es 
conserven set pilastres 
monolítiques inserides als 
murs. 
 
A l’interior de l’edifici, l’estructura més ben conservada correspon a un semicercle de 
pedres “(...) hecho con bloques bien cortados que albergó una zona dedicada a hogar, 
con abundante ceniza y restos de alimentación (...)” (Rosselló, 1986a, p. 45-47). Partint 
d’aquesta estructura, es troba un mur de tancament que delimitaria l’espai entre dues 
habitacions, l’únic que es conserva. 
 
Destaca la troballa d’un nínxol cobert amb lloses de pedra a la zona oest del mur nord, 
per la seva cara interna. Està molt ben construït, “(...) cubierto con una gran losa a modo 
de dintel, que aparentemente recuerda la disposición de una puerta de carácter especial. 

Figura 43: Mur interior del Cercle 3 de Torre d’en Galmés, amb 
pilastres monolítiques inserides 
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(...) Un enlosado a modo de gradas conduce a una cavidad, con una base en la roca y 
delimitada por las jambas laterales que soportan el dintel y el paramento exterior” 
(Rosselló, 1986a, p. 47). Al seu interior es va documentar una terra molt fina i un 
conjunt de pedres esfèriques, identificades com a bales de fona. Interpreta aquest nínxol 
amb possible funció d’aljub, ja que no documenta cap cisterna per a la casa. (Rosselló, 
1986a, p. 46). 
 
En conservar-se només la meitat del mur de tancament, es pot veure quin seria el 
diàmetre aproximat del Cercle 3. Tindria uns 15,20 m al seu eix N-S. Si s’agafen les 
mides des de l’interior dels murs, el diàmetre es redueix a 12,70 m (Plantalamor, 1991, 
p. 470). 
 
5.2.7.6.1. Materials 

 
Del Cercle 3 només es conserva la meitat, pel que a les dades que es poden obtenir del 
catàleg del Museu de Menorca (com als altres cercles excavats per G. Rosselló, no s’ha 
fet un estudi detallat dels materials) s’ha d’afegir el fet que no corresponen al total de 
l’edifici. 
 
Es documenta una presència 
aclaparadora del material talaiòtic 
amb el 82% del total. L’altre grup 
amb una presència destacable a 
nivell de percentatge és el material 
eivissenc (14%). La resta de conjunts 
documentats estan situats sobre 
l’1%: ibèric, romà republicà i roma 
alt imperial. 
 
El material talaiòtic té una diversitat 
tipològica similar a la dels altres 
cercles excavats per Rosselló. El 
material d’emmagatzematge està 
suficientment representat, amb fragments d’olles pitoides. Igual passa amb el material 
de cuina, amb diferents tipus d’olles: globulars i carenades. El material de taula és el 
més abundós amb diferents tipologies d’escudelles (esfèriques, amb òmfal, amb peu 
diferenciat), un bon nombre de fragments de vasos troncocònics i alguns exemplars de 
gerretes amb anses laterals. 
 
Altres materials ceràmics ressenyables són els vasos de doble fons, que no tenen un 
nombre elevat de fragments, però sempre presents. També s’ha documentat una 
fusaiola, relacionada amb les feines domèstiques del teixit. Pel que fa al material lític, 
mencionar la presència de cinc bales de fona. I dins el Cercle 3, també és destacable la 
troballa d’un fragment de doble destral de bronze, un element relacionat amb el món 
simbòlic. 
 
A nivell cronològic, és un material de difícil adscripció donada la seva llarga perduració 
en el temps. Només les formes d’algunes escudelles i gerres que imiten produccions 
clàssiques ens remeten a cronologies dels segles IV-III aC. Però les olles pitoides, les 
olles globulars o els vasos troncocònics, per exemple, es poden remuntar al segle X aC. 
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Gràfic 4: Conjunt de materials documentats al Cercle 3 
de Torre d’en Galmés 
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L’altre grup nombrós de materials són els de procedència ebusitana. Destaca la 
presència d’àmfores, que són més de la meitat d’aquests materials. A nivell tipològic es 
troben exemplars entre les PE-13 i les PE-16. Destaca principalment la tipologia PE-15. 
En altres produccions amfòriques just hi ha un fragment de PE-22 i un de PE 41. La 
cronologia del material de transport està sobre la 1ª meitat del segle III, i l’exemplar 
més discordant és la PE 41, que és un material fabricat al segle I dC. 
 
El material de cuina no és molt present, només hi ha un fragment de morter i un d’olla. 
El material de taula està documentat amb algunes escudelles, gerres i un fragment d’un 
plat de peix. Cronològicament, es poden situar entre els segles III-II aC. 
 
El material ibèric bàsicament està compost per alguns fragments d’àmfores. Fora 
d’això, només hi ha un fragment de gerra bicònica emporitana. Les àmfores tenen una 
cronologia àmplia, entre els segles IV-I aC i les gerres bicòniques, no tant, però també 
abasta diversos segles (III-I aC). 
 
El material romà té també una presència escassa. De l’època republicana hi ha alguns 
fragments d’àmfores grecoitàliques i un d’una peça de vernís negre. Es poden situar 
entre els segles III-II aC. 
 
Pel que fa al material romà alt imperial, és una mica més variat, però no gaire més. Hi 
ha uns pocs fragments d’àmfores laietanes Pascual 1 i Dressel 2/4. El material de taula 
correspon a algunes peces de ceràmica de parets fines, alguna copa i un plat de 
ceràmiques de vernís vermell. Són materials que es poden situar entre finals del segle I 
aC i el I dC. 
 
Per tant, hi ha una clara ocupació dins el segle III aC. Posteriorment, pot haver estat 
freqüentat fins el segle I dC. Però tampoc es pot descartar que no fos ocupat sinó que el 
material sigui rebuig provinent del Cercle 2 (aquest sí clarament ocupat en època 
romana). 
 
 
5.2.7.7. Cercle 4 
 
Va ser excavat durant el 1984 en les campanyes dirigides per G. Rosselló. El Cercle 4 es 
troba situat a la part sud del jaciment, al nord-est de la rodona construïda al final del 
camí asfaltat. Està molt destruït i no es pot intuir res de la seva estructura interna. 
Només part de la cimentació podria correspondre a nivells originals d’època talaiòtica 
(Rosselló, 1986a, p. 48). 
 
 
5.2.7.7.1. Materials 

 
Per les seves característiques, el Cercle 4 no va proporcionar una gran quantitat de 
material i es molt similar al que es va documentar a la resta de cases. 
 
El conjunt més nombrós correspon al material islàmic, amb un 34% del total. Correspon 
a material de taula i de cuina, tot i que s’ha de destacar la presència de restes de teula, 
possiblement relacionades amb l’estructura que hauria modificat el cercle original. 



Caractetizació de l’espai de l’hàbitat protohistòric de l’illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques 

 117 

 
Com a presència testimonial, hi ha algun fragment d’època pretalaiòtica, que s’ha de 
relacionar amb una ocupació antiga de la zona. Com ja s’ha vist, no és estrany 
documentar algun fragment d’aquest tipus dins les estructures del poblat. 
 
El material talaiòtic suposa 
l’11% amb material de diversa 
tipologia i funcionalitat: vasos 
troncocònics, vasos de doble 
fons, olles globulars, grans 
contenidors, percussors i bales de 
fona. 
 
El material púnic-ebusità és el 
conjunt més nombrós dels 
materials clàssics. Representa el 
24% del total. En ell es 
documenten diverses tipologies 
d’àmfores que es poden situar 
entre els segles IV-II aC. També hi ha objectes de cuina, com olles, cassoles i morters, i 
vaixella de taula, com bols i gerres. A nivell de cronologies, s’han de situar entre els 
segles IV-II aC. 
 
El material romà republicà representa el 15% del total. Està format per àmfores, olles, 
cassoles de ceràmica de cuina i bols i plats de ceràmica campaniana. Cronològicament 
es situa entre els segles III-I aC. 
 
D’època romana alt imperial hi ha poc material (2% del total) que correspon a algunes 
àmfores, llumetes, plats i copes del segle I dC. El material d’època baix imperial té una 
presència testimonial d’un sol fragment. 
 
De ceràmica ibèrica se n’ha documentat un 6% i correspon a àmfores, escudelles, gerres 
bicòniques i kalathos. Té una cronologia prou diversa, ja que les àmfores es poden 
situar entre els segles V-I aC, mentre que els kalathos se situen cap als segles II-I aC. 
 
 
5.2.7.8. Cercle 6 
 
El Cercle 6 forma part d’un conjunt d’estructures situades a la zona sud del poblat, junt 
amb el Cercle 7 i la sala hipòstila o recinte Flaquer. Es troba situat entremig de les dues 
estructures i comparteix murs amb elles. 
 
La seva excavació es va poder dur a terme entre els anys 2004 i 2005 gràcies als fons 
recaptats amb l’ecotaxa. El projecte d’excavació incloïa la zona d’accés a la sala 
hipòstila, amb la seva excavació i restauració, i el Cercle 6. Els treballs van ser 
adjudicats a l’empresa PAC (Patrimoni Arqueològic i Cultural) i van ser dirigits pels 
arqueòlegs Maribel Herranz Febrer i Ismael Moll Pelegrí i el restaurador Francesc Isbert 
Vaquer. 
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Gràfic 5: Conjunt de materials documentats al Cercle 4 
de Torre d’en Galmés 
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Però els fons assignats no van ser suficients per poder completar el projecte, pel que des 
del Consell Insular es va decidir assumir les tasques d’excavació. Aquesta feina es va 
fer amb una brigada dirigida per l’arqueòloga Carmen Lara Astiz. 
 
Aquesta estructura va ser anomenada 
al projecte d’excavació com a Cercle II 
i, per això, algun article publicat sobre 
el mateix li dóna aquesta denominació. 
Per a aquest treball se li ha donat la 
denominació que surt al treball de G. 
Rosselló: Cercle 6 (Rosselló, 1986a, p. 
49). 
 
A nivell de planta, aquesta casa 
segueix l’esquema constructiu 
d’aquests tipus d’edificacions: “(...) un 
espai central o pati a on s’ubica el 
fogar o llar i al voltant les habitacions, 
amb diverses funcionalitats i amb una 
ubicació radial respecte al pati” (Lara, 
2011, p. 91). La seva forma és circular, tot i que al costat oest no segueix un traçat 
regular ja que comparteix aquest mur amb el Cercle 7. La seva façana té tendència recta. 
 
El mur exterior del Cercle 6 és de doble parament i segueix la tècnica de sòcol i lloses 
col·locades verticalment a sobre seu (Roselló, 1986a, p. 49). La porta d’accés es troba 
orientada cap al sud, davant un gran espai que és un pati exterior. Aquest espai està 
delimitat pel mur de tancament del poblat i al seu interior es documenten alguns àmbits 
i, fins i tot, un possible pou. Actualment està sent excavat per l’Associació d’Amics del 
Museu de Menorca. 
 
El mur interior del Cercle 6 està construït amb pedres de mitjanes i petites dimensions. 
Dins el seu recorregut es poden veure tres pilastres monolítiques adossades al seu mur 
oest i sis pilastres polilítiques inserides dins el mur nord i est. Totes tenen una base que 
pot ser una pedra treballada o la mateixa roca mare. 
 
Al pati central només es conserven les bases de les columnes. Durant l’excavació del 
cercle es va retirar el fust d’alguna columna que estava caigut sobre el sediment, però no 
hi ha hagut un treball posterior de reposició d’elements arquitectònics. Pel que fa als 
murs de divisió interns, són de parament simple fets amb blocs regulars de pedra. 
Només el mur que delimita l’habitació N està fet amb lloses verticals. 
 
Les portes d’accés a les habitacions de l’O tenen el llindar fet amb un bloc de pedra amb 
rebaix per encaixar algun tipus de tancament. La porta del nord té un petit escaló fet a la 
mateixa roca mare per accedir a l’interior de l’habitació. Està formada per brancals 
monolítics dobles, del tipus que Mª Lluïsa Serra va denominar “puertas de doble 
jamba”. El brancal oest té una sèrie de línies horitzontals de poca profunditat i de 
funcionalitat indeterminada. 
 
Al pati es van documentar quatre cocons de diferents mides i hi ha una pica de pedra de 
planta rectangular que dóna continuïtat al mur que tanca la zona E de la casa. Al seu 

Figura 44: Vista aèria del Cercle 6 i la Sala Hipòstila 
de Torre d’en Galmés (Amics del Museu de Menorca) 
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costat NE té la llar de foc. És de planta circular i té el costat exterior delimitat per una 
línia de pedres i amolons clavats al terra, tot i que només es conserva una petita part. La 
zona interior està construïda rebaixant la roca mare. A cada costat conserva les bases de 
les columnes que la delimitaven i la zona interior conserva part del mur simple de 
tancament. A la part central tenia una pilastra, avui dia caiguda al terra. 
 
A la zona oest es conserven tres habitacions de petites dimensions. La S-SO dóna al 
corredor d’accés i és la més petita de totes amb una planta allargada. Les altres dues, la 
SO i la O tenen una planta rectangular i unes dimensions més grans. La part inferior del 
mur és la roca mare retallada. 
 
La zona E està més degradada. Hi ha un mur simple fet amb blocs verticals que separa 
dos espais (NE i SE). Al SE es troba una habitació que té accés des del pati i que al seu 
interior es va documentar una gran sitja de planta irregular que no ha estat excavada. 
També hi ha un petit cocó excavat al terra. Pel que fa al NE, l’accés es fa a través d’una 
porta amb dos brancals i el seu terra és molt irregular en comparació a la resta de la 
casa, on la roca mare ha estat rebaixada i anivellada. 
 
La part nord del cercle està excavada a la roca mare, que està retallada per construir 
alguns elements domèstics. Concretament, a l’habitació N es documenta “(...) una 
estructura treballada. Es tractava de la mateixa roca mare, treballada, terraplanada, però 
més alta que el sòl de circulació, que podria tractar-se d’una mena de llit delimitat per 
un mur de pedres” (Lara, 2011, p. 92). 
 
Dins l’habitació N s’ha documentat l’estructura més singular d’aquest cercle: el braser. 
Al seu costat es troba una cubeta excavada a la roca mare. El braser “es tracta d’una 
estructura fabricada en argila decantada, sobreaixecada i amb una solera plana” (Lara, 
2011, p. 92). Té forma rectangular lleugerament còncava en un costat, d’1 m x 75 cm i 
un gruix de 2 cm. Es va construir en dos blocs (Lara, 2011, p. 92). Pel seu costat, la 
cubeta té un diàmetre de 80 cm. 
 
La interpretació que es fa d’aquest conjunt és la de 
braser. Des de la foganya situada al pati de la casa es 
portarien brases que es col·locarien damunt aquesta 
plataforma per tal de donar escalfor a l’habitació 
alhora que podria donar-li llum. La cubeta podria 
contenir més cendres. Per tant, “(...) amb els elements 
que hem descrit: llit, cubeta, braser a l’interior de 
l’habitació, creiem que podem assignar una 
funcionalitat a aquest àmbit i seria la de descans” 
(Lara, 2011, p. 93-94). 
 
Al costat est del Cercle 6, se li va adossar la sala 
hipòstila que va ser excavada per J. Flaquer l’any 
1942. A la paret exterior es van posar unes pilastres 
monolítiques amb base, fust i capitell que serviren per 
aguantar les bigues de pedra d’aquesta construcció. 
Al centre, presenta una línea de columnes 
monolítiques amb base, fust i capitell, fetes amb 
pedra. El sostre s’ha mantingut al seu lloc fins a dia 

Figura 45: Pilastres de la Sala 
Hipòstila adossades a la paret 
exterior del Cercle 6 de Torre 

d’en Galmés 



Caractetizació de l’espai de l’hàbitat protohistòric de l’illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques 

 120 

d’avui i es poden apreciar tota una sèrie de bigues de pedra que van dels capitells de les 
columnes als murs i pilastres de l’estructura. El mur exterior és de doble parament, però 
no es pot apreciar realment per la gran sedimentació que el cobreix. El mur interior està 
construït amb pedres de mitjanes dimensions i té pilastres polilítiques inserides. 
 
La zona sud de la sala hipòstila va ser excavada i reconstruïda l’estiu de 2004. Es van 
poder aixecar algunes columnes que estaven caigudes i es van poder tornar a lloc 
algunes bigues més. D’aquesta forma es pot apreciar que aquesta construcció té una 
planta que va adossada al mur est i sud del Cercle 6, però no s’ha pogut acabar de 
definir totalment la seva porta d’accés. 
 
Al seu interior es troba una sitja excavada a la roca mare i que té secció piriforme. Pel 
tipus constructiu i per la presència de la sitja s’ha identificat aquest edifici com un espai 
d’emmagatzematge o, fins i tot, d’estabulació de bestiar. 
 
5.2.7.8.1. Materials 

 
El material procedent del Cercle 6 està en fase d’estudi, pel que aquí només es poden 
oferir unes dades bàsiques d’un primer inventari fet de forma molt senzilla28. Així, es 
van documentar un total de 1.645 objectes, dels quals la gran majoria són fragments de 
ceràmica, però també es pot trobar material lític, de vidre i de metall (ferro, bronze i 
plom). 
 
El conjunt més important en aquest 
cas és el material romà. Bona part 
està classificat de forma genèrica 
(43%) i només una part s’ha pogut 
adscriure a l’època republicana 
(11%) o alt imperial (2%). Hi ha 
una presència important d’àmfores 
de totes les èpoques, però també 
ceràmica de taula campaniana, 
sigil·lada i de parets fines i 
ceràmica de cuina. 
 
El segon conjunt correspon al món 
púnic amb un 26%. S’ha de 
suposar que la pràctica totalitat procedeix d’Eivissa, tot i que no s’ha de descartar que hi 
hagi algun material nordafricà. Bàsicament, el conjunt està format per restes d’àmfores i 
vaixella de taula com gerres i escudelles. 
 
El material talaiòtic és el tercer conjunt en importància (20%). Es troba una certa 
varietat amb olles, cassoles, vasos i imitacions de peces clàssiques. Algunes d’elles 
tenen les decoracions incises pròpies d’aquesta cultura. 
 

                                                           

28 L’anàlisi que es fa en aquest apartat està basat en un primer inventari molt senzill realitzat per Ismael 
Moll, Carmen Lara i Joaquim Pons. Actualment s’està fent una revisió més acurada per part de Martí 
Carbonell i Carlos de Salort amb una beca d’investigació concedida pel Consell Insular de Menorca. 
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Gràfic 6: Conjunt de materials documentats al Cercle 6 
de Torre d’en Galmés 
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Pel que fa al material ibèric, té una presència minoritària, sobre el 3% del total. 
Correspon bàsicament a material amfòric i a gerretes bicòniques de producció 
emporitana. 
 
Finalment, també hi ha un petit grup de material islàmic (1%), quasi bé testimonial. Els 
fragments indeterminats representen el 7%. 
 
Com es pot veure, falta un estudi més detallat per poder determinar molt millor 
procedències i tipologies, però amb aquesta informació es poden extreure algunes dades 
a nivell cronològic. Sembla que hi hauria una ocupació del Cercle 6 entre els segles IV i 
III aC, per la important presència del material púnic i talaiòtic. De moment no es pot 
saber si es va veure afectat per la destrucció que va patir el Cercle 7, però és molt 
probable que fos així. 
 
Posteriorment, el Cercle 6 es tornaria a ocupar i estaria en ús fins el segle I dC. La 
presència dels materials romans, tant republicans com els d’època alt imperial, ens 
indicarien aquesta ocupació entre els segles II aC i I dC. Segurament serà en aquest 
moment quan la casa s’abandonarà definitivament. La presència testimonial del material 
islàmic mostra una ocupació de la zona, però no implicaria que aquest espai es tornés a 
utilitzar, com si s’ha pogut comprovar als Edificis 1 i 2, que s’estudiaran als apartats 
5.2.7.10. i 5.2.7.11. 
 
 
5.2.7.9. Cercle 7 
 
Aquest hàbitat es troba situat a l’extrem sud-est del poblat de Torre d’en Galmés. Forma 
un conjunt amb el Cercle 6 i la sala hipòstila Flaquer, ja que estan tots adossats els uns 
als altres. No queda clar quin dels dos es va construir primer, ja que el mur que 
comparteixen sembla que, per l’extrem nord, seria la continuació del Cercle 7, mentre 
que pel sud, correspondria al Cercle 6. Per tant, potser es van construir alhora i per això 
el mur té aquesta forma tan irregular, en una espècie de ziga-zaga. 
 
Amb els treballs duts a terme per G. Rosselló Bordoy, es va fer una petita actuació a 
aquesta estructura. Va consistir en la restauració de part del mur exterior, ja que alguns 
dels blocs devien estar desplaçats i els van tornar al seu lloc. Per assegurar-los millor, es 
van fixar al seu lloc amb ciment, que es pot veure avui dia. 
 
El Cercle 7 ha estat excavat per l’equip d’Amics del Museu de Menorca entre els anys 
2005 i 2009. El 2010, s’hi va fer una campanya de restauració de l’estructura per tal de 
deixar-la accessible per a la visita pública. Els treballs d’excavació van ser dirigits per 
Antoni Ferrer Rotger, Carmen Lara Astiz i Joaquim Pons Machado. Per a les feines de 
restauració s’hi van afegir Martí Carbonell Salom i Francesc Isbert Vaquer. Les feines 
d’excavació han continuat entre els anys 2011 i 2015 treballant en el pati davanter del 
Cercle 7. Per aquestes feines es van incorporar els arqueòlegs Borja Corral Garcia i 
Irene Riudavets González a l’equip de direcció. 
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El Cercle 7 té una planta relativament circular pels costats N i O, mentre que l’E és 
totalment irregular, pel fet d’estar adossat al Cercle 6, com s’ha comentat abans. La 
façana és de tendència recta, està orientada cap al sud i al seu davant es troba el pati 
mencionat, delimitat per un mur. La porta d’accés al Cercle 7, després de la seva 
restauració, està formada per dos grans brancals monolítics de pedra col·locats sobre 
una base a mode de sòcol i una llinda de forma arrodonida pel seu costat superior. 
 
El mur delimitador de la casa és de doble parament. La paret exterior està construïda 
amb un sòcol de pedra horitzontal sobre el que es col·loquen grans blocs de pedra en 
posició vertical. Pel que fa a la paret interior, està construïda amb pedres de mitjanes 
dimensions. Inserides al seu recorregut, es documenten vuit pilastres polilítiques, que 
servien per donar estabilitat a aquests murs interiors. A les dues habitacions de l’oest es 
troben uns espais buits que són fornícules i es devien utilitzar per guardar diferents 
objectes. S’han documentat un total de tres d’aquestes estructures. Falta la seva coberta 
pel que no es coneix la seva alçada real29. La zona nord del cercle està parcialment 
excavada a la roca, aprofitant el pendent natural del terreny. 
 
La porta dóna accés a un corredor que té una habitació de petites dimensions al seu 
costat oest. Aquesta habitació, la S-SO, conserva l’entrada a través d’una porta amb 
llinda i un amoló reaprofitat com a llindar. En canvi, a la zona E sembla que es va 

                                                           

29 Són similars a les que es localitzen al Cercle Cartailhac o al Monument 5 de So na Caçana, per 
exemple. 

Figura 46: Cercle 7 de Torre d’en Galmés al final de la campanya del 2007 
Vista del pati central i habitacions de l’O (Amics del Museu de Menorca) 
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construir un mur que va clausurar una possible entrada cap a la zona SE. A més, 
continuant el mur i la columna del pati hi ha una pica de pedra, documentada al mateix 
lloc que la del Cercle 6 i d’unes mides i tipologia molt similars. 
 
Del corredor s’accedeix al pati central, delimitat per sis columnes amb base de pedra i 
fust. Una encara s’ha pogut restaurar amb el seu capitell i les altres conserven diferents 
alçades. Al costat NE del pati es troba la llar de foc, de planta circular. Està parcialment 
excavada a la roca per la seva part N i delimitada amb pedres planes (possibles molins 
reaprofitats) al seu costat S. Pel N, l’espai entre les dues columnes està construït amb un 
mur simple de pedra seca. Dins el pati, s’han documentat quatre petits cocons excavats a 
la roca mare i que es troben al voltant de la llar de foc. Pel que fa al sòl del pati, està ben 
anivellat. 
 
Al voltant del pati hi ha les diferents habitacions 
documentades. Els murs de divisió interna 
corresponen a parets simples construïdes en pedra 
seca. A l’interior d’algun d’aquests murs s’han 
documentat amolons reaprofitats. Les habitacions 
SO i O tenen una planta relativament rectangular i 
unes dimensions una mica més grans que la S-SO. 
El seu terra és molt irregular ja que la roca mare no 
està molt anivellada. A l’entrada de la SO es troben 
dos brancals monolítics de petita alçada que 
presenten rebaixos per encaixar algun tipus 
d’element. En canvi, les portes no tenen el típic 
llindar documentat a altres cercles, sinó que tenen 
una filada de pedres fent aquesta funció. Davant les 
habitacions de l’oest i dins el pati es va documentar 
una petita bancada feta amb amolons reutilitzats. 
 
L’habitació NO és de grans dimensions i té una 
columna al mig de l’habitació amb una gran base de pedra. El llindar d’accés és un 
escaló picat a la roca mare i el sòl de l’habitació no està molt anivellat. Durant els 
treballs d’excavació, es va poder documentar un paviment de lloses de pedra a la zona 
est de l’habitació. La porta està formada per la columna NE del pati, per un costat, i una 
llosa de grans dimensions col·locada verticalment, a l’altre. 
 
Al costat est, hi ha dues habitacions. La SE és un espai relativament ampli amb accés 
des del pati pel costat de la llar de foc. El seu terra és molt irregular i també tenia un 
paviment de lloses per tal d’anivellar-la. El mur que la separa del corredor i el pati 
sembla que es va fer quan la casa ja havia estat construïda i hauria estat en 
funcionament. 
 
Pel que fa a l’habitació NE, s’hi accedeix passant per la SE. No té accés directe al pati. 
És un espai de planta rectangular i, tot i que el sòl també és bastant irregular, no es va 
poder documentar cap tipus de paviment que l’anivellés. 
 
Aquesta casa sembla que no va patir modificacions després del seu abandonament, que 
l’equip que l’ha excavat situa cap a finals del segle III aC (Ferrer et alii, 2008, p. 21; 

Figura 47: Amoló aprofitat com a 
element constructiu a un mur intern 
del Cercle 7 de Torre d’en Galmés 
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Ferrer et alii, 2011, p. 113). Pel que fa a la seva construcció, es tenen dues datacions de 
C14 que ofereixen dates divergents i que es comentaran en l’apartat 5.2.7.9.3. 
 
5.2.7.9.1. Materials 

 
El material del Cercle 7 encara està en procés d’estudi, pel que no es poden donar dades 
definitives. Tot i així, gracies a un treball de final de màster s’està en disposició d’oferir 
una aproximació bastant detallada (Carbonell, 2012)30. 
 
5.2.7.9.1.1. Ceràmica 

 
Al Cercle 7 s’ha pogut documentar un total de 4.676 objectes de ceràmica de 
procedència diversa. 
 
Per sobre de tots destaca el material 
talaiòtic que representa pràcticament 
un 77% del total, fet que suposa un 
domini aclaparador d’aquesta 
producció. El següent conjunt de 
materials correspon als de procedència 
eivissenca, amb un 15’8%. Es 
completen amb altres materials de 
procedència púnica nordafricana amb 
un 0’3%. La resta de produccions 
tenen percentatges molt més reduïts. 
Així el material romà està just per 
sobre del 3% comptabilitzant 
conjuntament les produccions 
republicanes i alt imperials. Les 
produccions ibèriques representen un 2%. I el material grec té una presència del 0’02% 
que, de fet, representa una sola peça. 
 
En els nivells superficials de l’excavació es van localitzar alguns fragments de 
produccions islàmiques i postmedievals, junt amb les ja mencionades d’època romana 
alt imperial. La resta de produccions es poden situar dins els nivells arqueològics fèrtils 
de la casa. 
 
Sobre l’adscripció funcional dels materials, només s’han revisat els dos conjunts 
principals: els talaiòtics i els púnics ebusitans. 
 
El gruix important del material talaiòtic correspon a peces dedicades al servei de taula 
(53%) i a les feines de cuina (40%). S’han documentat diferents vasos troncocònics, 
escudelles, gerretes, olles globulars i cassoles. El material d’emmagatzematge (5%) no 
és molt abundós i està composat per contenidors i olles pitoides. Finalment, mencionar 
una producció específica com són els vasos de fons alt, que tenen un caràcter votiu. 
S’han documentat uns 20 fragments que representen l’1% del total. 

                                                           

30 El repàs que es fa dels materials del Cercle 7 en aquest apartat està basat en el que va fer Martí 
Carbonell en el seu treball de Màster en Arqueologia per la UB. En el cas que alguna dada surti d’alguna 
altra font, es posarà la referència dels autors. 
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Gràfic 7: Conjunt de materials documentats al Cercle 7 
de Torre d’en Galmés 
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Pel que fa al material púnic ebusità, el gruix correspon a peces dedicades al 
transport/emmagatzematge. Les àmfores representen un 53% del total. L’altre gran grup 
és el material de taula, amb un 36 %. Està format per gerres, escudelles i plats. Pel que 
fa al material de cuina, té una presència reduïda (9%), però certa diversitat de peces amb 
urnes, morters, olles, cassoles i tapadores. 
 
Pel que fa a les tipologies de materials documentades, es pot veure que no hi ha una 
gran diversitat, però suficient com per donar una idea de la cronologia aproximada del 
conjunt. 
 
Dins el material púnic ebusità, destaca la varietat d’àmfores documentades. Hi ha, des 
de fragments de PE-12 fins a un de PE-17, tot i que les tipologies més ben representades 
són les PE-15 (15) i PE-16 (43). Així, tot i tenir àmfores que documenten l’ús del cercle 
entre els segles V-IV aC, s’ha de tenir en compte que el gran gruix d’aquests material 
tenen cronologia del segle III aC. D’altres tipologies hi ha fragments de PE-22 (5), PE-
24 (1) i PE-41 (1) (Carbonell et alii, 2015, pp 102-107). 
 
El material de taula està ben representat amb les gerres Eb-69 (8). Altres tipologies 
documentades són les Eb-14 (3), Eb-73 (1) i Eb-77 (1). Pel que fa al material de cuina 
hi ha les urnes tipus Calescoves CC-99, amb 11 fragments. Son materials que es poden 
situar cronològicament entre els segles III-II aC. 
 
Les àmfores púniques nordafricanes corresponen a un fragment de T-1.3.2.5., del segle 
V aC, i a un de T-4.2.1.2., del segle IV aC. 
 
Pel que fa a les produccions ibèriques, s’han localitzat fragments d’una àmfora. La 
majoria de fragments corresponen a gerres bicòniques de producció emporitana (9). I 
s’ha de destacar la troballa d’un kalathos de grans dimensions i conservat en la seva 
major part. Cronològicament, són materials que s’han de situar entre els segles III-I aC. 
Fins i tot, l’àmfora podria ser més antiga. 
 
Les produccions romanes republicanes estan representades, bàsicament, per ceràmiques 
de vernís negre: plats, copes i escudelles (Camp-A 5, Camp-A 27, Camp-A 28, Camp-A 
31a). També hi ha documentat un fragment de gobelet Mayet II i un fragment d’olla 
COM-IT 2. Aquests materials es poden situar entre els segles III i I aC. 
 
La peça grega documentada correspon a un skyphos, de vernís negre àtic. És un tipus de 
producció del segle IV aC. 
 
5.2.7.9.1.2. Altres materials 

 
A més dels objectes de ceràmica, dins el Cercle 7 s’han documentat un bon nombre 
d’objectes produïts amb pedra, metall o pasta de vidre. També es revisaran objectes fets 
en ceràmica no comptabilitzats a l’anàlisi anterior. 
 
1/ Pesos de teler 

S’han documentat un total de 67 objectes identificats com a pesos de teler. D’aquests, la 
gran majoria (64) corresponen a un material reutilitzat: són anses d’àmfora púnica 
ebusitana (identificats com a Tipus 1 a Ferrer i Riudavets, 2015, p. 168) retallades i amb 
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els cantells llimats per la fricció d’unes peces amb les altres quan estan penjades per fer 
la seva funció tensora. Del total, 32 es van documentar a l’interior del Cerlce 7 i 35 al 
seu pati davanter. L’habitació que té un major nombre d’elements al seu interior és la 
SO, amb un total de 16 (la meitat del conjunt) pel que sembla molt probable que dins 
aquesta habitació hi hagués instal·lat un teler. 
 
Els altres tres exemplars de pesos de teler (Tipus 2 de Ferrer i Riudavets, 2015, p. 170) 
estan elaborats expressament per a aquesta funció. Tenen forma de “disc bombat, de 
tendència ovalada, amb dues perforacions simètriques a l’extrem superior” (Ferrer i 
Riudavets, 2015, p. 170). El material en què estan fabricats sembla correspondre a 
ceràmica ebusitana i a la mateixa Eivissa, s’han pogut documentar elements similars 
que ja van ser interpretats amb aquesta funció (Escandell i Blázquez, 1960, p. 175) 
 
Aquest tipus de material apareix amb freqüència a les excavacions que es fan del món 
talaiòtic, tant les anses d’àmfora púnica retallades com les peces fetes expressament. 
Així es pot veure per exemple, al jaciment de Talatí de Dalt (Juan i Pons, 2005a, p. 39) 
o al de Trepucó, on es van trobar aquestes anses al costat del que es va interpretar com 
un peu de teler, la zona del pati del Cercle 3 (Plantalamor i Rita, 1986). 
 
2/ Fusaioles 

És un altre material utilitzat en les feines de teixit. En aquest cas fa la funció de fus per 
filar la llana. Aquestes peces estan fetes amb ceràmica talaiòtica i tenen forma 
troncocònica amb la base plana i de diàmetre major que l’altre extrem. Al centre tenen 
una perforació longitudinal per on s’inseria la vareta. Les documentades al Cercle 7 
responen a aquesta tipologia, excepte dues d’elles. Una té un apèndix inferior i una altra 
té una forma més acampanada. 
 
Tres fusaioles d’aquest conjunt presenten decoració incisa de motius geomètrics, però 
no semblen tenir cap significat específic. Finalment, la majoria del conjunt (nou sobre 
un total d’once individus) es van documentar entre el corredor, el pati i la llar de foc, 
espais a cel obert. 
 
Al pati davanter es va documentar una possible fusaiola. És un objecte fet de ceràmica 
púnica ebusitana i correspon a la part central d’una tapadora d’àmfora retallada. Així la 
perforació central faria la mateixa funció que les fetes amb ceràmica talaiòtica (Ferrer i 
Riudavets, 2015, p. 165-167). 
 
3/ Percussors 

Aquest material lític té forma arrodonida excepte pel costat actiu, que és més recte, i 
s’adapta perfectament a la mà d’una persona, pel que li permet utilitzar-lo per picar 
qualsevol tipus de material. Se n’han localitzat 40 distribuïts per la majoria d’àmbits del 
Cercle 7. En destaquen l’habitació NO (12), la SE (11), la SO (8) i el pati (5). 
 
4/ Molins de mà 

Els molins o amolons són ben presents dins el Cercle 7, amb 38 exemplars. Estan fets 
amb pedra sorrenca o microconglomerat i tenen la forma típica còncava amb un nervi 
central i el costat actiu pla. Es troben principalment a l’habitació NO (14), SE (12), NE 
(5) i pati (4). S’ha de destacar que aquest material es sol reciclar i utilitzar en la 
construcció de murs, de bancades laterals i dels semicercles que tanquen les estructures 
de combustió de les cases (com ja s’ha comentat a la descripció del Cercle 7). 
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5/ Piques 

S’han documentat tres piques de pedra dins el Cercle 7, una al corredor i dues a 
l’habitació SE. 
 
6/ Morters 

Els morters de pedra van ser utilitzats per al processament d’aliments. D’aquests 
objectes se n’han documentat 11, amb una distribució àmplia per la casa. Així, n’hi ha a 
l’habitació NO (3), a la SE (3), al corredor, al pati, al S-SO, al SO i al NE (1). 
 
7/ Grans de collar 

Aquest és un objecte d’ornament personal, dels quals s’han documentat 23 de pasta de 
vidre i molt probable procedència eivissenca i 1 de pedra calcària, que podria 
correspondre a una producció local. Se n’han documentat al pati (14), a l’àmbit NO (5), 
a l’estructura de combustió (3) i als àmbits SO i NE (1). 
 
8/ Petxines treballades 

Hi ha un total d’11 petxines que presenten algun tipus d’alteració antròpica, 
principalment una perforació per ser utilitzades com a penjolls. La gran majoria es van 
documentar al pati (6) i al NO (3). 
 
9/ Bales de fona 

Són pedres esfèriques de pedra calcària arrodonida que s’interpreten com a possibles 
projectils dels foners baleàrics. Dins el Cercle 7 se n’han documentat 19, amb una gran 
presència al pati (7). 
 
10/ Material en argila 

Dins la llar de foc del Cercle 7 es van recuperar dos capfoguers fets en argila. Tots dos 
tenen forma trapezoïdal, però un té formes rectes, mentre que l’altre té tendència 
arrodonida. A la part central presenten un forat que serviria per rebre les varetes 
metàl·liques que servirien per sostenir l’olla o la cassola sobre el foc. Les dues peces 
presenten alteracions produïdes pel seu contacte amb el foc (Lara, 2015). 
 
11/ Metalls 

S’han pogut recuperar un bon nombre d’objectes de metall, amb un predomini clar del 
ferro (35), seguit del bronze (13) i el plom en petita mesura (2). Pel que fa als objectes 
documentats, hi ha claus, ganivets, agulles, falç, aixades, grapes i escòria. S’ha de 
destacar la troballa d’una moneda eivissenca, amb una representació del deu Bes, la 
única documentada dins el Cercle 7. Es pot situar a la segona meitat del segle III aC. 
 
La majoria d’objectes de ferro s’han documentat a l’àmbit NO (15). Altres espais on 
s’han trobat són el pati (7), l’àmbit SO (5), el NE (4) i l’estructura de combustió i el SE 
(2). Pel que fa al bronze també s’ha localitzat majoritàriament a l’àmbit NO (7) i al pati 
(5) i un fragment al corredor. El plom s’ha trobat a l’àmbit NO i al pati. 
 
12/ Conclusions de l’estudi de materials 

Com ja s’ha comentat a l’inici d’aquest apartat, l’anàlisi dels material no està completa. 
Tot i això, es tenen alguns indicis que poden ajudar a atribuir possibles funcionalitats als 
diferents àmbits del Cercle 7. 
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El corredor funcionaria com a zona de pas, que aniria des de la porta fins el pati del 
Cercle 7. 
 
El pati estaria destinat a fer feines domèstiques a l’aire lliure. La de filar és una de les 
més clarament documentades, per la presència de les fusaioles al seu interior. 
 
L’àmbit S-SO es podria haver dedicat a l’estabulació d’animals, per les seves petites 
dimensions i la poca alçada de la llinda d’accés. 
 
Dins l’àmbit SO és on es van localitzar la majoria de pesos de teler, pel que s’hauria 
utilitzat per feines domèstiques com teixir. 
 
L’àmbit O podria haver estat un àrea d’us domèstic, però la poca abundància de 
materials impedeix concretar més. 
 
L’àmbit NO és una possible zona d’emmagatzematge, ja que es van documentar una 
gran quantitat de molins de mà i de restes d’àmfora al seu interior. 
 
L’àmbit NE és la possible zona de descans de la casa. Al seu interior s’ha documentat 
poc material, però en canvi és l’habitació més inaccessible i està al costat de la llar de 
foc, pel que es podria beneficiar directament de la seva escalfor per l’hivern. 
 
Finalment, l’àmbit SE sembla ser un espai destinat a l’emmagatzematge i transformació 
d’aliments. 
 
5.2.7.9.2. Restes humanes

31
 

 
Tot i ser un espai d’hàbitat, dins el Cercle 7 es van documentar sis conjunts d’ossos 
humans al pati: tres corresponen a esquelets molt complerts (morts 1, 3 i 4), 2 a ossos 
dispersos (morts 2 i 5) i un a ossos llargs d’extremitats (mort 6). 
 
Els esquelets més complerts corresponen a restes agrupades intencionadament, però la 
majoria d’ossos estan desarticulats i desordenats. Només es conserva en connexió 
anatòmica la columna vertebral. 
 
Sembla que poden ser uns enterraments fets a base d’un replec d’ossos imitant la 
posició fetal i col·locant el crani del difunt al sud. S’hauria produït una descomposició a 
l’aire lliure al mateix lloc de la mort durant 1-2 mesos aproximadament i posteriorment 
durien a terme aquest tractament per deixar-los enterrats dins del pati del Cercle 7. 
 

                                                           

31 Aquestes restes han estat estudiades per E. Sintes. 
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5.2.7.9.3. Datacions radiocarbòniques 

 
Mostra Element Datació BP Datació calibrada 

KIA-39435 Mort 4 2235±30 BP 330-200 BC 
KIA-39436 Mort 6 2210±30 BP 380-190 BC 
KIA-39437 Os animal 2495±35 BP 790-500 BC 
KIA-48795 Mort 1 2200±30 BP  
KIA-48794 Mort 3 2255±35 BP  
RICH-21678 Os animal 2198±32 BP 370-170 BC 
Van Strydonck, 2008, 2012 i 2014 
Taula 10: Datacions de C14 de les excavacions del Cercle 7 de Torre d’en Galmés 
 
S’han fet sis datacions de C14, dues sobre os de fauna i quatre de les restes humanes 
més significatives (morts 1, 3, 4 i 6). 
 
Les datacions sobre els ossos de fauna es van fer pensant en obtenir la data aproximada 
de construcció de l’estructura. La mostra KIA-39437 es va recuperar d’un petit cucó 
excavat a la roca mare de l’habitació NO, posteriorment tapat amb una pedra i per sobre 
seu es va construir un paviment d’anivellament del sòl de l’habitació. Pel que fa a la 
RICH-21678 es va recuperar de l’interior del sediment que estava al mur est de la casa, 
dins l’habitació SE. Amb la restauració del mur es va recuperar una mica de material i 
algun os que es va considerar adient per fer aquesta datació. Com es pot veure, les dates 
que ofereixen les dues mostres són molt divergents. 
 

Figura 48: Situació dels enterraments documentats a l’interior del Cercle 7 de Torre d’en Galmés 
(Amics del Museu de Menorca) 
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La primera es correspon bastant bé amb la datació obtinguda per a la construcció de 
l’Edifici 1, mentre que la segona és coincident amb la que es va obtenir per a la 
construcció del Cercle Cartailhac. El material ceràmic indica una ocupació entre els 
segles IV i III aC, que coincideix amb el marge que dóna la RICH-21678. Però no es 
pot descartar una construcció més antiga, ja que la datació KIA-39437 està per sota d’un 
paviment, pel que es podria relacionar amb la preparació del sòl per a la seva 
construcció. Per tant, es fa difícil precisar el moment en què s’edifica el Cercle 7. La 
falta de datacions i d’un estudi complet del material del Cercle 6 tampoc ajuda a intentar 
aclarir aquest fet. 
 
Les datacions sobre restes humanes són totes molt coincidents i se situen cap a finals del 
segle III aC. Aquesta datació concorda molt bé amb el gruix del material ceràmic (segle 
III aC), pel que es podria estar davant d’una destrucció sobtada, molt possiblement de 
forma violenta, i posterior abandó del Cercle 7. Aquesta cronologia de finals del segle 
III aC es pot relacionar amb la 2ª Guerra Púnica32 i la destrucció documentada a altres 
poblats de l’illa per a la mateixa cronologia, com Trepucó (Plantalamor, 1991; 2000). 
 
5.2.7.9.4. Arqueofauna

 33
 

 
De moment no s’ha pogut fer l’estudi total de les restes faunístiques del Cercle 7, pel 
que les dades són provisionals. S’han estudiat els àmbits NE, O i l’estructura de 
combustió. 
 
No hi ha una gran varietat d’espècies documentades i aquestes segueixen un patró molt 
habitual. Destaca el grup dels ovicaprins amb un 72%, seguit dels suids amb un 15% i 
dels bòvids amb un 11%. Les altres espècies documentades són els èquids (2 ossos) i el 
ca (1 os). S’ha de destacar l’absència de fauna silvestre. En canvi, sí que s’ha 
documentat l’aprofitament de recursos marins, amb la presència d’ossos de sípia i 
algunes petxines. 
 
L’explotació de la cabana ramadera segueix els patrons habituals. Els bens s’aprofitaran 
per la llana i les cabres per la llet, a més de l’aprofitament de la seva carn i la seva pell. 
El porc és el gran productor de carn. I els bòvids s’aprofitaran com a força de treball, tot 
i que també es podran obtenir altres productes com llet, carn i pell. 
 
5.2.7.9.5. Treballs de restauració del Cercle 7 

 
Un cop acabades les feines d’excavació es va fer una actuació destinada a la restauració, 
restitució d’elements arquitectònics i adequació del cercle per a la seva visita. 
L’objectiu fonamental va ser tornar a col·locar a lloc tots els elements que es tenien ben 

                                                           

32 L’hivern entre els anys 206-205 aC el general cartaginès Magó Barca va buscar refugi al port de Maó i, 
segons les fonts clàssiques, va aprofitar per reclutar foners menorquins per integrar-los al seu exèrcit com 
a mercenaris. La destrucció que es documenta a diversos poblats del voltant del port de Maó i altres zones 
més interiors de l’illa, com Torre d’en Galmés, s’ha relacionat amb una lleva forçosa per part de Magó, 
que hauria destruït poblats i camps de cultiu per tal d’obligar als homes joves a enrolar-se al seu exèrcit 
com a únic mitjà de vida. Aquest fet també podria explicar la presència dels enterraments dins el Cercle 7, 
ja que podrien haver estat víctimes d’aquesta ràtzia cartaginesa i haurien estat enterrats dins la mateixa 
casa on van morir, en lloc de ser enterrats dins una cova com era el costum habitual del món talaiòtic en 
aquesta època. 
33 La fauna ha estat estudiada de forma parcial per part de D. Ramis, M. Anglada i J. Quintana. 
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situats i restaurar en la mesura del possible els murs de l’estructura. Tot això 
acompanyat de mesures de seguretat que garantissin l’estabilitat de les columnes 
recol·locades. 
 
Així, per assegurar l’estabilitat de les columnes, es van fer forats amb una sonda rotativa 
per tal de posar al seu interior varetes d’acer inoxidable que enganxessin la columna i la 
seva base o capitell. A més, per donar més consistència, el forat es va omplir amb una 
resina epoxy de gran resistència (Carbonell et alii, 2012, p. 696). 
 
Pel que fa als murs, es va optar per intentar 
anivellar el màxim possible les alçades al punt més 
alt conservat ja que d’aquesta forma se li donava 
més estabilitat al mur i el visitant tindria una visió 
més igualada de la construcció. Es va utilitzar la 
mateixa tècnica utilitzada pels constructors 
talaiòtics de pedra en sec (Carbonell et alii, 2012, p. 
696). Alhora, els murs on es va reconstruir alguna 
part es van marcar amb unes petites tessel·les de 3 x 
3 cm de color mate per tal de distingir les zones 
originals de les reconstruïdes (Carbonell et alii, 
2012, p. 698). 
 
Una altra intervenció va consistir en la reparació del 
brancal oest de la porta d’entrada. El pas del temps 
havia degradat la seva part superior, pel que no 
podia aguantar la llinda de l’entrada en bones 
condicions. Per tant, es va optar per fer un petit 
encofrat de morter de calç i ciment amb pigments 
naturals i varetes d’acer inoxidable clavades al 
brancal amb resina epoxy. Posteriorment, es va 
treballar per tal de donar-li una forma més natural (Carbonell et alii, 2012, p. 696). 
 
Els amolons documentats davant les habitacions de l’oest també van ser substituïts per 
còpies fetes amb un motlle. Aquests objectes solen ser robats dels jaciments i al Cercle 
7 es van trobar amb la sorpresa que fins i tot van intentar robar les còpies (Carbonell et 
alii, 2012, p. 697-698). 
 
Finalment, es va tirar grava al sòl de les habitacions que presentaven més irregularitats 
per tal que el visitant del Cercle 7 pogués fer la visita al mateix nivell i sense cap 
dificultat (Carbonell et alii, 2012, p. 698). 
 
Per acabar les tasques de musealització, es va col·locar un plafó informatiu a l’entrada 
de l’estructura per tal d’oferir al visitant una petita informació del que va ser aquesta 
casa i dels objectes recuperats al seu interior. Està escrit en quatre idiomes per tal de 
facilitar la seva comprensió al major nombre de visitants possible (Carbonell et alii, 
2012, p. 700). 
 
 
 
 

Figura 49: Col·locació de la 
columna O del pati del Cercle 7 de 
Torre d’en Galmés (Amics del 

Museu de Menorca) 
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5.2.7.10. Edifici 1 
 
Aquesta casa es troba situada a la zona sud del poblat, a l’oest de la rodona feta al final 
del camí asfaltat, construït durant els treballs de G. Rosselló (1986b, p. 44). Hi ha un 
conjunt de dos cercles, que, en principi, semblaven adossats l’un a l’altre, però que la 
seva posterior excavació va demostrar que no ho estaven. Es van denominar de forma 
provisional com a Edifici 1 i Edifici 2. El primer el va excavar un equip de l’Associació 
d’Amics del Museu de Menorca i el segon ha estat treballat per un equip de la Boston 
University (Massachussets, USA). De fet, la campanya d’excavació desenvolupada el 
2002 al jaciment per aquestes dues entitats va ser conjunta. 
 
Així doncs, entre els anys 2001 i 2005 es va desenvolupar l’excavació de l’Edifici 1 per 
part d’Amics del Museu de Menorca i els treballs van ser dirigits per Gustau Juan 
Benejam i Joaquim Pons Machado (Juan i Pons, 2005b, 2007, 2011). 
 
L’Edifici 1 té una planta que correspon a un cercle d’habitació talaiòtic, però, que amb 
el pas del temps, ha sofert una gran quantitat de modificacions que han alterat en la seva 
pràctica totalitat l’estructura interna. Pel que fa a la seva disposició, “(...) està 
parcialment excavat a la roca mare per la zona nord i est, fins a una alçada aproximada 
d’un metre, i totalment construït pel sud i per l’oest” (Juan i Pons, 2011, p. 97). Els 
murs nord i est estan perduts, mentre que al sud i a l’oest s’arriben a conservar alçades 
de 2 m. 
 
Pel que fa a l’interior de l’estructura, del nivell talaiòtic es conserva poca cosa, “(...) part 
del pati central i restes d’allò que podria ser un dels murs radials de la part nord-est (...)” 
(Juan i Pons, 2011, p. 97). L’estructura de la casa es va modificar ja en època romana, 
seguint els patrons arquitectònics de la nova cultura. Es va crear un espai rectangular on 
estava el pati central amb la construcció d’uns murs rectes i es va fer un paviment de 
terra batuda molt compacta a les habitacions de la zona oest, que es va decidir deixar al 
seu lloc de cara a la musealització de l’estructura (Juan i Pons, 2011, p. 97). 
 
Finalment, la casa va tornar a ser modificada per diferents actuacions d’època islàmica. 
A la zona est, es va retirar la terra fins el nivell de la roca mare, es va fer un foc on van 
aparèixer restes d’escòria de metall i, posteriorment, es va tornar a tapar tot amb la terra 
retirada prèviament. Per tant, sembla que es va utilitzar aquest espai per fer treballs 
metal·lúrgics (Juan i Pons, 2007, p. 172). 
 
La segona actuació documentada d’època islàmica correspon a la zona nord de l’Edifici 
1. Es va desmuntar el mur i, molt probablement, amb les mateixes pedres s’en va 
construir un de recte d’est a oest. Tota aquesta zona nord va ser molt retocada en 
aquesta època. De fet, a la zona nord de l’Edifici 2, s’ha pogut documentar una cuina 
d’època islàmica, de la qual es parlarà en l’apartat 5.2.7.11., i és una àrea repleta de 
ceràmica musulmana. 
 
Un darrer element per acabar de situar l’evolució de l’Edifici 1 en el temps el va 
proporcionar dues sitges documentades sota el recorregut que feia el mur nord 
desaparegut. Una de les sitges tenia una planta totalment irregular amb la boca de grans 
dimensions. Al seu costat hi havia una canal excavada a la roca de secció rectangular 
que connectava amb una segona sitja de secció piriforme (coll estret i forma de globus 
al seu interior). Al seu interior es va poder fer una datació de C14 sobre uns ossos de 
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fauna que donà una cronologia dels segles VII-V aC. Quan s’amortitzen les sitges i es 
construeix la casa, es va fer una estructura de combustió integrada dins la roca. Té 
forma de cubeta amb dos retalls circulars a la seva part superior. Al seu interior es van 
documentar restes de cendres i carbons, que en ser analitzats amb C14 van proporcionar 
una cronologia dels segles VI-V aC (Juan i Pons, 2011, p. 101). 
 
Per tant, en base a les datacions de C14 i els diferents nivells d’ocupació documentats 
en aquest espai, es pot veure l’evolució cronològica de la construcció. El primer 
moment correspon a una ocupació de la zona amb sitges, de les quals s’han documentat 
un parell de senceres i una de petites dimensions retallada per la construcció de la casa. 
Pot correspondre a una zona dedicada a l’emmagatzematge, posteriorment traslladada 
més al sud, on G. Rosselló va documentar les sitges i el sistema de filtres d’aigua. 
 
La casa talaiòtica es pot haver 
construït cap al segle VI aC, 
amortitzant les sitges. Per les 
restes del pati central (llar de foc) 
i la seva planta, s’ha de pensar 
que tenia la planta típica de 
moltes de les cases descrites en 
aquest treball. 
 
La reforma i posterior ocupació 
d’època romana es pot situar 
entre finals del segle I aC i finals 
del segle I dC. Es té un conjunt 
de monedes que van des de 
l’emperador August fins a 
l’emperador Domicià, sobre el 
paviment de l’habitació oest i 
l’habitació rectangular central que donen aquesta cronologia. Tot i això, no s’ha de 
descartar que l’ocupació fos més llarga, ja que s’han pogut documentar alguns 
fragments de ceràmica romana d’època baix imperial (V-VI dC) (Juan, Pons, 2011, p. 
97). 
 
L’època islàmica va deixar una forta empremta dins d’Edifici 1, ja que va suposar una 
modificació substancial de la seva estructura en aquest període. Aquestes modificacions 
s’han de lligar amb les que va patir l’Edifici 2 en aquesta fase. 
 
Per tant, l’Edifici 1 proporciona una seqüència cronològica molt interessant d’evolució 
del poblament de Torre d’en Galmés, per al període que va del segle VI aC, fins al món 
islàmic. Posteriorment, el poblament de la zona es desplaça a les cases del lloc i el 
jaciment ja no tornarà a ser habitat. 
 
Com ja s’ha comentat, la seva planta respon bastant bé al model circular típic d’aquestes 
construccions. L’eix N-S fa uns 11 m mentre que l’E-O té 12 m. Per tant, és 
pràcticament circular. Pel que fa al seu espai útil, és difícil de concretar per la destrucció 
de l’estructura interna de la casa al llarg dels segles. 
 
 

Figura 50: Edifici 1 de Torre d’en Galmés al final dels treballs 
d’excavació del 2004 (Amics del Museu de Menorca) 
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5.2.7.10.1. Materials 

 
Amb l’excavació de l’Edifici 1 es van documentar un total de 5.850 objectes. El conjunt 
que sobresurt sobre la resta és el material islàmic que és pràcticament el 60 % del total. 
Dels conjunts de materials antics, el més important és el talaiòtic (17 %), seguit del 
púnic ebusità (12,3 %). La resta de conjunts corresponen a materials romans (7 %), 
ibèrics (2,3 %), grecs (0,05 %) i púnics africans (0,1 %). 
 
El material talaiòtic està format 
per una gran varietat de formes. 
Es troben contenidors globulars 
com a material 
d’emmagatzematge; olles 
globulars i cassoles 
troncocòniques com a material de 
cuina. El material de taula està 
representat amb vasos 
troncocònics i escudelles. Una 
part d’aquest material correspon 
a peces d’imitació clàssica, amb 
cronologies dels segles IV-III aC. 
S’ha de destacar l’elevat nombre 
d’elements prensors (anses de 
mugrons, de mugronets, anulars, de botó bicònic, cordons llisos i decorats,...) i motius 
decoratius incisos (en espina de peix el més abundant). El material lític es troba 
representat per bales de fona i percussors, destacant l’absència de molins o amolons. 
 
També mencionar la presència de material d’argila cuita que conserva empremtes 
d’elements vegetals. Aquests elements podrien correspondre a restes de materials de 
revestiment de la coberta de la casa o de les parets, secades pel sol o cuites per un 
possible incendi de la casa. 
 
El material púnic està format per dos conjunts de procedència diferent. Per un costat hi 
ha el material eivissenc, molt abundant, i per l’altre el material de procedència 
nordafricana, poc nombrós, però significatiu a nivell de xarxes de distribució comercial. 
 
El material púnic ebusità està molt present amb diversitat tipològica. Es tenen àmfores 
que mostren un ampli ventall cronològic que va des del segle VI aC al I dC (de les PE-
13 fins les PE-18, amb el gruix important en les PE-15, PE-16 i PE-17, del segle IV al II 
aC). Pel que fa al material de cuina, només hi ha algun fragment de morter. El material 
de taula també és abundós, amb gerres de diversa tipologia destacant les Eb-69, però 
amb algun fragment d’Eb 70 i 73. Es poden situar entre els segles III-II aC. Pel que fa a 
escudelles i plats, es documenten formes senzilles i carenades amb cronologies similars 
a les de les gerres. 
 
El material nord africà correspon principalment a àmfores Mañà C2b i Mañà D, que es 
poden situar entre els segles V i II aC. Destaca la troballa d’un fragment de cassola de 
cuina, del segle II aC. 
 

Gràfic 8: Conjunt de materials documentats a l’Edifici 1 
de Torre d’en Galmés 
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El material romà és el tercer conjunt en presència d’objectes, però està repartit en tres 
èpoques diferents: republicà, alt imperial i baix imperial. 
 
El conjunt més important és el format pels materials d’època republicana, que correspon 
a més de la meitat dels materials romans documentats a l’Edifici 1. Dins les àmfores, hi 
ha algunes grecoitàliques del segle III aC, però el gruix del material de transport 
correspon a àmfores grecoitàliques i Dressel 1 dels segles II-I aC. Pel que fa al material 
de cuina, no és molt abundós, però es troben cassoles de vora bífida, plats-tapadora i 
alguna olla. El material de taula sí està ben representat amb les ceràmiques de vernís 
negre (campaniana A i B) on hi ha diversos tipus d’escudelles, plats, gerres, tinters,... la 
majoria amb cronologies dels segles III-I aC. 
 
El material d’època romana imperial, bàsicament, està situat entre finals del segle I aC i 
el I dC. Les àmfores corresponen a materials de la Laietania (Pascual 1, Dressel 2/4, 
Dressel 7/11). De la ceràmica de cuina, només es documenten dos fragments de cassoles 
Ostia 2. La ceràmica de taula tampoc és molt abundosa, només es troben alguns 
fragments de ceràmica de vernís vermell, sigil·lades aretines, on hi ha una copa 
Conspectus 23 com a material identificable. 
 
En canvi, el material numismàtic d’aquesta època és ben present amb la troballa de sis 
monedes, la majoria d’elles perfectament identificables. Ens poden situar 
cronològicament entre els anys 23 aC i 80 dC, des de l’emperador August fins a 
Domicià: 
 
Moneda Emperador Data d’encuny 

As August ? 
As August 10 aC 
Dupondi August 23-9 aC 
? Tiberi 14-37 dC 
Sesterci Domicià 80 dC 
Sesterci Domicià 80 dC 
Taula 11: Conjunt de monedes romanes documentades a l’Edifici 1 de Torre d’en Galmés. 
 
Finalment, el material romà baix imperial està molt poc representat, amb fragments de 
terra sigil·lada Clara D, que remeten als segles V-VI dC. 
 
El material ibèric no és un conjunt molt nombrós, però es troben diferents produccions. 
Així, s’han recuperat diversos fragments d’àmfores, amb una cronologia relativament 
àmplia per la dificultat de precisar amb aquests materials (segles IV-I aC). També es 
documentaren diversos fragments de kalathos, amb cronologies dels segles II-I aC. Però 
el conjunt més destacat del material ibèric correspon a les ceràmiques grises 
emporitanes. S’ha documentat un nombre important de gerretes bicòniques i alguns 
fragments d’altres gerres i bols de diferent tipologia. 
 
Finalment, mencionar la presència, testimonial, però significativa, de tres fragments de 
ceràmica àtica de vernís negre de difícil classificació. Són materials que es poden situar 
cap als segles V-IV aC. 
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El material islàmic correspon al conjunt més abundós de materials documentats a 
l’Edifici 134. Majoritàriament, són materials del segle XIII dC, però es documenten 
algunes peces que es poden situar als segles anteriors. Fins i tot, algunes es podrien 
remuntar fins al segle XI dC. És un repertori bastant variat de peces de cuina, 
emmagatzematge i servei de taula, amb cadafos, gerres, olles, safes, alfàbies, gibrells, 
llànties, cassoles, fogons i altres materials. Fins i tot, hi ha elements arquitectònics com 
un bon conjunt de fragments de teula . Hi ha un domini aclaparador de les produccions 
locals, però també es troben peces procedents de Mallorca i altres de procedència 
desconeguda. 
 
5.2.7.10.2. Arqueofauna

 35 
 
Les restes faunístiques documentades a l’Edifici 1 corresponen a les espècies típiques de 
la Mediterrània: cabra/ovella, vaques i porcs. A aquest conjunt s’ha d’afegir la 
documentació de restes de cavall, ase, conill, ratolí, restes d’aus i malacologia. El grup 
més nombrós correspon a les cabres/ovelles, per a l’aprofitament càrnic o de llana. El 
segon grup correspon als bòvids, amb un predomini d’individus d’edat adulta, pel que 
s’haurien aprofitat com a força de treball, principalment, encara que també per a 
l’obtenció de llet. Els porcs són el tercer grup documentat, clarament per a la producció 
de carn. 
 
Pel que fa a les restes òssies documentades, moltes tenen marques d’haver estat 
modificades antròpicament per fractures intencionades i altres estan alterades per l’acció 
del foc. En canvi, les marques d’escorxament no són molt abundoses. 
 
5.2.7.10.3. Restes humanes 36 
 
A l’habitació N de l’Edifici 1 es van localitzar algunes restes òssies humanes, totalment 
disperses i sense cap tipus de connexió anatòmica ni senyals de què estiguessin en un 
lloc d’enterrament. Corresponen a tres individus diferents: un adult femení jove, un 
infant de 0-2 anys i un menor de 7 anys. Es va fer una datació de C14 amb un os humà, 
que es comentarà a l’apartat 5.2.7.10.5. 
 
 
5.2.7.10.4. Matèria orgànica

37
 

 
S’han fet analítiques de materials talaiòtics i islàmics. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

34 Material estudiat per la professora H. Kirchner del departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat 
Mitjana de la UAB (Kirchner, 2005). 
35 Estudi fet per Albert Castell amb una beca de l’IME. 
36 Material revisat pel doctor Antoni Canyelles. 
37 Estudi de J. Tresserres i J.C. Matamala 
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(Juan i Pons, 2011, p. 101) 
Taula 12: Resultats de les analítiques de matèria orgànica de ceràmiques documentades dins l’Edifici 1 de 
Torre d’en Galmés 
 
Dins els talaiòtics, es troben restes de productes làctics, que lliga perfectament amb les 
restes de fauna documentades a l’Edifici 1. Però el resultat més singular correspon a la 
documentació d’oli de llentiscle. Aquest producte és mencionat en un text de Diodor 
Sícul: “I perquè van ben escassos d’oli el treuen del llentiscle i mesclant-lo amb saïm de 
porc s’hi unten els cossos” (Història 5, 17). 
 
Pel que fa a les restes documentades d’època islàmica, hi ha restes de productes 
alimentaris, com és el midó de faves, i de plantes aromàtiques, com és la murtra. 
 
5.2.7.10.5. Anàlisis de C14

38 
 

(Juan i Pons, 2011, p. 101) 
Taula 13: Datacions de C14 de mostres de l’Edifici 1 de Torre d’en Galmés. 
 
De l’Edifici 1 només s’han enviat tres mostres per fer datacions de C14, ja que les grans 
modificacions sofertes per aquesta casa feien que no hi hagués gaires expectatives 
d’obtenir bones documentacions. Així i tot, les poques mostres fetes han resultat prou 
significatives. 
 

                                                           

38 Anàlisis fetes al laboratori del Reial Institut de Patrimoni de Bèlgica per Mark Van Strydonk. 

Referència Descripció Resultats 
Torre d’En Galmés 
2002; Nº 136 
Q.XI-XII UE 1002 

Sediment en contacte amb la base. 
Vas troncocònic talaiòtic 

Oli de llentiscle 
(Pistacia lentiscus L.) 

Torre d’En Galmés 
2002; Nº 130 
Q.XI-XII UE 1002 

Residus orgànics procedents de 
l’interior d’una alfàbia pitoide 
talaiòtica 

Producte làctic amb cereals  
(blat –fitòlits tipus Triticum) 

Torre d’En Galmés 
2002; Nº 162 
Q.VII UE 1016 (1) 

Sediment en contacte amb la base. 
Peça islàmica 

Pol·len de murtra (Myrtus sp.) 

Torre d’En Galmés 
2002; Nº 162 
Q.VII UE 1016 (2) 

Residus orgànics procedents de la 
base d’una peça islàmica 

Midons de faves (Vicia faba), 
greixos animals – possible puré 
de faves? 

Torre d’En Galmés 
2002; Nº 147 
Q.XI UE 1016 (1) 

Residus orgànics procedents de la 
base d’una peça islàmica 

Producte làctic 

Mostra Referència D.absoluta D. Calibrada Material Espai 

1 KIA-27161 2425 + 30BP 
600BC (73,6%) 
400BC 

carbó vegetal 
Q.XIV-XV 
UE1066 

2 KIA-27162 2490 + 30BP 
780BC (74,0%) 
410BC 

carbó vegetal 
Q.XIV-sitja 
UE1059 

3 KIA-27603 2195 + 30BP 
370BC (95,4%) 
180BC 

os humà 
Q.XIV-XV 
UE1060 
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Així, es té una mostra feta sobre carbó, de l’estructura de combustió de l’habitació N i 
una feta sobre un os de fauna de l’interior de la sitja amortitzada amb la construcció de 
la casa. Donen cronologies molt similars, entorn al segle VI aC. Per tant, han de 
correspondre al moment de construcció de l’Edifici 1, amb l’abandó i amortització de la 
sitja i la construcció del cercle retallant la roca mare i fent l’estructura de combustió de 
l’habitació N. 
 
La tercera mostra està feta sobre os humà i dóna una cronologia de finals del segle III 
aC. És coincident amb altres obtingudes sobre ossos humans al Cercle 7 i que 
proporcionen dates similars. Estan al voltant de la 2ª Guerra Púnica, pel que es podrien 
relacionar amb la destrucció violenta del poblat durant aquest conflicte. En aquest cas 
només haurien quedat ossos dispersos perquè la casa es va tornar a ocupar en èpoques 
posteriors. 
 
 
5.2.7.11. Edifici 2 
 
Es troba situat just a l’oest de l’Edifici 1. Com ja s’ha comentat, en el moment d’iniciar 
l’excavació d’aquests dos edificis pareixia que estaven adossats i que l’Edifici 2 
aprofitava el mur oest de l’1 com a seu. Però amb els treballs d’excavació es va poder 
comprovar que entre les dues cases es va deixar un petit corredor en direcció nord-sud 
que les separava. 
 
Aquesta estructura va ser excavada per un equip de la Boston University 
(Massachussets, USA) entre els anys 2002 i 2010. Al front d’aquests treballs hi va estar 
Amàlia Pérez-Juez i la van acompanyar en les tasques de direcció diversos arqueòlegs: 
James Wiseman, Kevin Mullen, Dan Cabanes o Paul Goldberg. 
 
Tot i la denominació provisional 
d’Edifici 2, ja mencionada dins 
l’apartat de l’Edifici 1, l’equip de la 
Boston University ha publicat diversos 
articles on denomina aquest edifici 
com a Casa 2, amb el perill de possible 
confusió amb el cercle excavat per en 
Guillem Rosselló Bordoy. Per tant, 
dins aquest treball s’ha optat per 
continuar amb aquesta denominació 
provisional per així distingir clarament 
les dues estructures. 
 
Després de la seva excavació, l’Edifici 
2, tot i tenir elements similars a altres 
cases talaiòtiques, té alguns trets de la 
seva planta que difereixen d’altres hàbitats talaiòtics. Segons els seus excavadors “La 
Casa 2 es una estructura semi-independiente, de forma casi rectangular, separada de la 
Casa 1 por un corredor, y formando parte de un conjunto arquitectónico más extenso 
constituido por esta última estructura, así como por otras localizadas al norte de ambas 
construcciones” (Pérez-Juez, 2011, p. 121). Comparant amb altres cercles, aquest té 
unes dimensions més reduïdes. 

Figura 51: Edifici 2 de Torre d’en Galmés 
(Amics del Museu de Menorca) 
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La casa aprofita el pendent natural del terreny i la part nord es va excavar a la roca mare 
per anivellar el terra. Segurament, d’aquí mateix es devien extreure pedres per a la 
construcció de la casa (Pérez-Juez, 2011, p. 124). El mur de tancament és de doble 
parament, tot i que el mur exterior no està construït amb uns blocs de pedra tan grans 
com els d’altres cercles. El mur interior està construït amb pedra més petita i té només 
tres pilastres inserides al seu recorregut. El terra que va quedar de l’anivellament 
presentava una gran quantitat de forats provocats per la dissolució de la roca, de tal 
forma que els van emplenar “(...) con una mezcla de carbones, ceràmica rota, huesos y 
ceniza”. (Pérez-Juez, 2011, p. 124). 
 
Les divisions internes s’haurien anat modificant durant les diferents fases d’ocupació, 
per tant no en queden moltes d’època original. La majoria de les documentades 
corresponen a modificacions d’època romana alt imperial. Al seu interior no s’ha 
documentat cap estructura assimilable a la llar de foc que sí es pot trobar en altres 
cercles. 
 
Tot i les columnes que semblen indicar l’espai on es sol documentar el pati central, les 
analítiques fetes per l’equip de Boston indiquen que a l’Edifici 2 no hi va haver aquest 
espai a cel obert: “(...) El estudio de láminas delgadas puso de manifiesto la inexistencia 
de un solo suelo expuesto al exterior (...) Todos los suelos presentaban signo de haber 
estado protegidos y no haber sido erosionados por agentes externos. El muestreo fue 
especialmente intenso en la zona de la entrada y área denominada “patio” en otras 
construcciones” (Pérez-Juez, 2011, p. 125). 
 
Per tant, plantejen que l’Edifici 2 es un 
“(...) edificio completamente cerrado, 
en el que los pilares interiores sirven 
de soporte a una cubierta todavía por 
determinar. De esta manera, sobre un 
zócalo formado por un doble muro de 
grandes sillares y piedras, podrían 
haberse construido muros también de 
piedra o incluso de adobe” (Pérez-
Juez, 2011, p. 126). No està clara la 
forma de cobrir aquestes estructures 
(pedres, elements vegetals), però sí que 
“(...) existia una cubierta por encima 
de todo el edificio que se apoyaría 
sobre los enormes pilares interiores 
que todavía se conservan in situ” 
(Pérez-Juez, 2011, p. 126). Restes de 
teula només se n’han recuperat d’època islàmica. 
 
En base a les ceràmiques recuperades i una datació de C14 de carbons d’un forat del 
terra, s’ha datat el moment constructiu d’aquesta estructura a inicis del segle IV aC, 
(390 aC aprox.). Aquesta data concordaria amb la construcció anterior de l’Edifici 1, 
cap al segle VI aC. El petit corredor que es va deixar entre els dos edificis segueix el 
recorregut del mur oest de l’Edifici 1 i el mur est de l’Edifici 2 s’adapta a la seva planta. 
 

Figura 52: Esquema de com seria el cobriment del pati 
central segons l’equip de Boston university 

(Pérez-Juez et alii, 2011) 
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En època romana alt imperial l’Edifici 2 patirà una reordenació interna. Així es pot 
veure amb la troballa de ceràmica sigil·lada en els nivells que queden sota d’aquests 
murs. Aquesta ocupació durarà fins a finals del segle II dC. 
 
Finalment, en època islàmica, es tornarà a utilitzar aquest espai on, damunt les restes 
d’època talaiòtica, es construiran noves estructures (Pérez-Juez, 2011, p. 122). Això es 
pot veure clarament amb les fotografies aèries de l’excavació on es veu que la zona 
nord-est es converteix en una gran habitació rectangular. 
 
Al nord de la casa es va construir un nou espai amb murs rectes de pedra petita i els 
brancals de la porta d’accés fets amb pedres reutilitzades de la casa talaiòtica. Les parets 
estaven recobertes amb calç a la part interior. L’esfondrament de l’estructura havia tapat 
un espai que els excavadors han identificat com una cuina d’uns 10 m2. Sota un 
important nivell de teula islàmica es van trobar útils de cuina, un fogar, un molí i 
diversos objectes de metall (Pérez-Juez, 2012, p. 180-181). 
 
Com ja s’ha comentat, aquesta casa té unes dimensions una mica inferiors a altres cases 
talaiòtiques. Tampoc la seva planta és de tendència circular, sinó que és més bé 
rectangular. Així, té unes dimensions d’11,5 m al seu eix N-S i de 10,7 m a l’E-O. Pel 
que fa al seu espai útil, aproximadament tindria un 65m2. 
 
5.2.7.11.1. Materials 

 
Respecte del material arqueològic recuperat durant les excavacions de l’Edifici 2, els 
diferents articles publicats per l’equip de Boston no són molt detallistes. Només 
ofereixen algunes dades generals, però que es poden relacionar amb les diferents fases 
d’ocupació documentades. 
 
Així, del moment de construcció i primera ocupació de l’Edifici 2, bàsicament, s’han 
documentat dos conjunts ceràmics importants. El material talaiòtic està representat per 
un bon nombre de tipologies diferents: grans contenidors, olles, vasos de doble fons, 
formatgeres, morters (Pérez-Juez et alii, 2006, p. 59). Tot i la gran perduració en el 
temps d’algunes formes ceràmiques talaiòtiques, altres com els vasos de doble fons es 
poden situar cap als segles IV-III aC. 
 
L’altre conjunt important de materials correspon a les produccions eivissenques. 
Majoritàriament, s’han documentat àmfores PE-14, 16 i 17, amb un ventall cronològic 
dels segles IV-II aC. Destaquen la reutilització de les anses d’aquestes àmfores com a 
pesos de teler. Altres materials de procedència púnica són gerres, plats i escudelles, en 
menor nombre que les àmfores (Pérez-Juez et alii, 2006, p. 59). 
 
Altres conjunts de materials documentats en menor quantitat corresponen a produccions 
romanes republicanes (ceràmica de taula campaniana i àmfores grecoitàliques) i 
ibèriques (gris emporitana) (Pérez-Juez et alii, 2006, p. 59). 
 
Entre els segles I aC i I dC es documenta una altra fase d’ocupació de l’Edifici 2 amb la 
presència de plats i escudelles de terra sigil·lada i àmfores laietanes. A destacar la 
troballa de dues monedes que s’han pogut datar perfectament: 
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Moneda Emperador Data d’encuny 

Denari  86 aC 
As Tiberi 1ª ½ s. I dC 
Taula 14. Monedes romanes documentades a l’Edifici 2 de Torre d’en Galmés 
 
Per completar el material alt imperial, hi ha fragments de vidre, contes de collar, claus, 
etc. (Pérez-Juez et alii, 2006, p. 60). A finals del segle I o inicis del II dC, el cercle 
s’abandona i no es tornarà a ocupar fins el segle XII-XIII dC. 
 
Aquesta darrera ocupació, corresponent a època islàmica, és la que ha ofert una major 
quantitat de material (igual al que va passar amb l’Edifici 1). Correspon a objectes 
domèstics: “(...) lámparas, jarras, ollas de cocina, lebrillos, ataifores, casi todos de 
producción local, pero también mezclados con algunos materiales de mayor calidad, 
vidriados o pintados, procedentes seguramente de Mallorca o de Denia.” (Pérez-Juez et 
alii, 2006, p. 61). Aquesta ocupació es veu clarament amb la creació d’una habitació a 
l’angle nord-est de la casa, per sobre dels nivells anteriors, la cuina i, fins i tot, del petit 
corredor que separa les dues vivendes. 
 
El conjunt més important de material islàmic correspon a l’espai identificat com a cuina 
pels seus excavadors. Al seu interior hi van documentar, a més d’una bona quantitat de 
teules segellant el nivell arqueològic, bastants de materials molt complerts, que 
corresponien a “(...) los utensilios característicos de una cocina; jarras, tinajas, ollas, 
etc.” (Pérez-Juez, 2012, p. 180). S’ha de destacar la troballa de diversos objectes 
metàl·lics. Un d’ells correspon a un amulet de plom que té una inscripció en àrab de 
versicles que fan referència a la unitat de Deu. Un altre objecte correspon a una sivella 
que ja és d’època cristiana. Completant el material de la cuina s’ha documentat també 
un molí de pedra (Pérez-Juez, 2012, p. 181). 
 
5.2.7.11.2. Arqueofauna 

 
L’estudi de les restes de fauna ha proporcionat una relativa diversitat en la seva 
composició, fins i tot alguna sorpresa. Dins les espècies identificades es documenten les 
habituals d’ovelles/cabres, bovins i porcs. A més, es documenten restes d’èquids, gats, 
conills i un fragment de dent de tauró, com a element més sorprenent. 
 
Per importància de nombre d’ossos recuperats i identificats, el grup més nombrós són 
els ovicaprins. Per les edats de les restes es pot suposar que van ser aprofitats per 
diversos productes: carn, llet i llana. El següent grup en importància són els bovins. 
S’haurien aprofitat tant per a l’obtenció de carn com per feines agrícoles. El tercer grup 
són els porcs, clarament aprofitats per a l’obtenció de carn. 
 
Pel que fa a la resta d’espècies documentades, el conill apareix més amb marques 
d’haver estat consumits per altres animals que no per l’home (només 1 exemplar). El 
mateix passa amb el gat, consumit per carnívors. Es troben situats dins els nivells 
islàmics i medievals de l’Edifici 2. Pel que fa a l’èquid i al tauró, s’han localitzat dins el 
nivell romà i corresponen a restes de dents. 
 
Les marques de tall documentades corresponen a les fetes per un instrument metàl·lic i 
són marques de descarnació. A més, moltes restes presenten marques de carnívors, tot i 
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que la majoria d’ossos que les tenen corresponen a nivells superficials d’època moderna 
(Pérez-Juez et alii, 2007, p. 69-72). 
 
5.2.7.11.3. Estudi antracològic 

 
Les restes de carbons analitzades provenen totes dels àmbits 3, 4 i 5 de l’Edifici 2. Els 
resultats obtinguts donen una presència important de tres espècies: l’arboç, 
l’ullastre/olivera i el llentiscle. La resta correspon a diferents varietats de pins (pinus 
pinaster, pinus pina i pinus halepensis). Per tant, respon a un patró típic d’àmbit 
mediterrani, amb un paisatge obert degut a les tasques agrícola-ramaderes. A nivell de 
funcionalitat, les diferents fustes es van poder utilitzar per a diverses funcions: 
combustió, elements arquitectònics o fabricació d’objectes. 
 
Pel que fa a la distribució, dins els àmbits 3-4 (corresponents a les habitacions de la 
zona oest) predomina l’ullastre, mentre que a l’àmbit 5 (habitació N) hi ha majoria de 
llentiscle. Però, no es pot relacionar directament cap d’aquests taxons amb una 
funcionalitat determinada (Pérez-Juez et alii, 2007, p. 65-69). 
 
5.2.7.11.4. Estudis de micromorfologia i fitòlits 

 
Per completar els estudis de l’Edifici 2, l’equip d’arqueòlegs de Boston University va 
decidir dur a terme analítiques per intentar conèixer millor els sols d’ocupació d’aquesta 
casa. Així, van decidir fer anàlisis de micromorfologia i fitòlits de diferents espais. 
 
Es van prendre mostres en forma de columna 
de terra a l’espai del pati central, unes a 
l’entrada de l’habitació Nord i altres a la zona 
del corredor d’accés des de l’entrada de la 
casa cap al pati. El resultat de l’anàlisi de 
micromorfologia va ser el següent: “Ninguna 
de estas muestras presentó indicios de 
superficies expuestas a la intemperie. Los 
suelos en el interior de la vivienda están en 
general formados por tierra apisonada, restos 
de cerámica rota, huesos, restos de carbones, 
etc. Pero la matriz que une todo esto es una 
arcilla de origen antrópico lo que no admitiría 
una zona abierta por los problemas que 
generaría de accesibilidad y uso de la 
vivienda. Un suelo de tales características 
sería impracticable” (Pérez-Juez et alii, 
2011, p. 144). 
 
Pel que fa a l’anàlisi de fitòlits d’aquestes mateixes columnes mostra una alternança 
entre nivells amb alt i baix contingut en fitòlits. Per als investigadors de Boston, “Estos 
resultados implican pues una sucesión de niveles de ocupación –presencia de fitolitos– 
y niveles de abandono/limpieza –ausencia de fitolitos– que son los que finalmente 
forman el relleno sedimentario del yacimiento” (Pérez-Juez et alii, 2011, p. 146). 
 

Figura 53: Plànol de l’Edifici 2 de Torre d’en 
Galmés, amb la situació de les columnes extretes 

per al seu anàlisis (Pérez-Juez et alii, 2011) 
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Per tant, aquests resultats els porten a rebutjar la hipòtesi de l’existència d’un pati 
central descobert, com s’ha defensat per a la resta de cases. En canvi, proposen un 
edifici totalment cobert, amb columnes i bigues de pedra. El gruix dels murs és un altre 
element que els fa pensar en aquest tipus de tancament, ja que les seves dimensions els 
permetria suportar perfectament aquest sostre39. També la manca de cisterna és un 
element més que els fa rebutjar l’existència d’aquest pati central descobert (Pérez-Juez 
et alii, 2011, p. 142). 
 
 
5.2.7.12. Cercle Cartailhac 
 
Aquesta estructura és una de les més monumentals que es troben al jaciment de Torre 
d’en Galmés. Està situada a l’angle sud-oest del poblat, pràcticament al seu límit. 
 
La seva denominació es deu a la figura d’Émile Cartailhac, investigador francès que a 
finals dels segle XIX va fer una expedició a les Illes Balears per investigar les seves 
restes prehistòriques. Arran d’aquest viatge publicà el seu llibre i en ell dedica un espai 
a n’aquesta estructura de la qual diu que “(...) i lest rond; le grand pilier fait défaut; de 
plus petits sont encore intacts; il y a des restes bien visibles de murs intérieurs à peu 
près concentriques à l’enceinte, une porte basse, un vestibule, et, au dedans ou au 
dehors, des caves mégalithiques qui longent le mur et s’appuient sur ses assises 
inférieures” (Cartailhac, 1892, p. 23). També publicà un plànol de l’estructura i un 
parell de fotografies que permeten apreciar el seu estat a finals del segle XIX. I G. 
Rosselló diu que “(...) el círculo Cartailhac y sus adosamientos es uno de los más 
complejos (...)” (Rosselló, 1986a, p. 53). 
 
El Ministeri de Cultura, com a propietari del jaciment, va tirar endavant un projecte 
d’excavació i restauració d’aquest cercle. Després del concurs, l’excavació va ser 
adjudicada a la UTE formada per l’empresa d’arqueologia PAC i l’empresa constructora 
M. Polo, SA. Els treballs es van dur a terme durant l’any 2008, amb l’excavació i 
restauració del cercle i elements adjacents i van ser dirigits per l’arqueòloga Elena 
Sintes Olives i el restaurador Francesc Isbert Vaquer. 
 
Abans de la intervenció, el Cercle Cartailhac era un espai ple de runes, amb el mur 
exterior ben definit, però que al seu interior no s’apreciaven clarament els diferents 
espais. Estava totalment reblert de pedres i entre elles es podien apreciar diverses 
columnes caigudes i s’intuïen el recorregut d’alguns murs. La zona adjacent tampoc 
deixava veure gran cosa, ja que també es trobava reblerta de restes i no s’apreciaven 
àmbits a simple vista. L’únic espai clarament definit era la sala hipòstila que s’adossava 
a l’edifici pel seu mur oest. 
 
Una volta finalitzada la intervenció arqueològica, es van veure clarament les dues zones 
del complex. El pati exterior, que tenia una extensió de 230 m2 i el cercle com a tal, amb 
145 m2: “El núcleo del conjunto es la casa circular pero en el patio exterior encontramos 
una sala hipóstila y una serie de estructuras –inéditas hasta el momento- como son la 
habitación cuadrada, el acceso dintelado o la estructura de combustión. Todo forma una 
única unidad doméstica cercada por grandes muros y con un solo acceso” (Sintes i 

                                                           

39 Aquest gruix és el mateix que es pot veure a altres murs de doble parament de diferents cases i a les 
quals els seus equips d’excavadors sí que consideren que existeix aquest pati central. 
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Isbert, 2009, p. 254). Per tant, s’està davant un conjunt de grans dimensions i 
complexitat. 
 
L’accés a aquest espai es fa a través d’un corredor amb una llinda que dóna accés al pati 
exterior. Els elements que la formen són de grans dimensions i la porta està orientada 
cap a l’est. 
 
Adossats al mur de tancament, pel costat interior i molt propers a la porta es troben un 
parell d’espais. Un correspon a una habitació que no té un us definit. L’altre espai 
correspon a l’estructura de combustió que té planta circular, està construïda amb pedra 
petita i es va tancant en forma de falsa cúpula. La base estava formada per una capa de 
fragments d’àmfora itàlica i argila rubefactada. (Sintes i Isbert, 2009, p. 256). 

 
A l’altra banda del pati, hi ha una gran habitació de planta quadrangular. I entre aquest 
espai i la casa es troba la sala hipòstila. S’hi accedeix a través del pati central i té una 
planta irregular. El cobriment es fa a través d’una “(...) pilastra central con base, fuste y 
capitel sobre el que descansan siete grandes losas que, de forma radial, configuran la 
cubierta” (Sintes i Isbert, 2009, p. 256). 
 
La resta del pati està delimitat pel mur de tancament, però no té cap altra àmbit o 
estructura visibles. 
 
La porta d’accés al Cercle Cartailhac està orientada cap al sud i és a través del pati 
exterior, des d’on es pot entrar a la casa. Després de l’excavació i restauració, ha quedat 

Figura 54: Vista aèria del Cercle Cartailhac i el seu pati exterior al final de l’excavació (PAC) 
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una entrada molt monumental amb grans blocs de pedra com a brancals i la llinda que 
no s’ha conservat en la seva totalitat, però que s’ha pogut restituir al seu lloc. 
 
El mur exterior està format per una base que és la pròpia roca mare treballada per poder-
hi col·locar grans lloses de pedra verticals, que tenen més d’un metre d’alçada. A 
damunt seu, es col·loquen blocs de pedra per donar més alçada al mur. En alguns punts 
s’han documentat fins a tres filades de blocs, pel que la paret arriba als 3 metres (Sintes 
i Isbert, 2009, p. 255). 
 
El mur interior està format per pedres de petites dimensions col·locats en filades i es va 
adaptant a la roca mare. Alhora, aquesta va ser retallada per anivellar el terra. Les 
pedres que es van treure devien servir per a la construcció de la casa. “Los negativos de 
la extracción de los bloques son todavía visibles en el suelo de la casa, sobretodo en la 
zona de la cocina” (Sintes i Isbert, 2009, p. 255). També s’han documentat set pilastres, 
dins aquest mur, conformades per la base, el fust i el capitell. Segons els excavadors, 
van servir per estalonar les bigues de la coberta de la casa (Sintes i Isbert, 2009, p. 255). 
 
Pel que fa als murs de divisió interns, són de parament simple, construïts amb pedres de 
mitjanes dimensions. El pati central està delimitat amb sis columnes monolítiques 
formades per base, fust i capitell (només conservat en dues d’elles). Es conserven 
accessos amb llinda a l’habitació NE i a la del N. En aquest cas, la porta està formada 
per brancals dobles monolítics, llindar i llinda. 
 
Pel que fa a les habitacions del Cercle Cartailhac, té dues petites habitacions a cada 
costat de la porta d’entrada. Són de petites dimensions, d’un metre d’amplada per dos 
de llargada. El tret distintiu és que les dues conserven l’accés amb llinda i la coberta 
amb bigues de pedra pràcticament intacte. 
 
Al centre queda un gran espai que es considera el pati central de la casa i al seu angle 
NE es troba la llar de foc de planta circular. Té el costat N construït amb una paret 
simple de forma circular que s’estalona en dues de les columnes del pati. La base del 
mur està construïda amb grans blocs de pedra i la resta, amb pedra de petites 
dimensions. Al centre té una pilastra amb base i fust com a element de reforç del mur. 
La zona que mira al pati està delimitada per una línia de molons reaprofitats de forma 
semicircular. 
 
Les habitacions de la zona E estan connectades entre sí, de tal forma que per accedir a la 
del NE s’ha de passar per la del SE per força. Aquesta habitació SE s’ha interpretat com 
un espai de treball domèstic, destinat al teixit de roba, ja que al seu interior s’hi ha 
documentat restes d’un teler (Sintes, 2015, p. 78). 
 
Al N es troba una gran habitació que, pràcticament, ocupa tot aquest espai i que està una 
mica elevada respecte al nivell del terra de la resta de la casa. Al seu costat E, s’ha 
conservat un element construït amb terra compactada, interpretat com un llit, i assegurat 
per un petit mur que es similar a altres, com el documentat al Cercle 6 (tot i que en 
aquell cas està construït aprofitant la roca mare). L’habitació NE també presenta una 
estructura similar, pel que aquests dos espais estarien destinats al descans dels habitants 
de la casa (Sintes, 2015, p. 78). 
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A l’O hi ha dues habitacions de petites dimensions, separades entre elles per un mur 
simple. El seu accés es fa des del pati i està construït amb un sol bloc treballat i amb 
rebaixos per col·locar un tancament. Al mur interior de l’habitació SO es troba una 
petita fornícula típica de moltes estructures talaiòtiques (Cercle 7, So na Caçana...). 
 
A nivell constructiu, els seus excavadors consideren que es va fer tot alhora: “La 
trabazón entre los muros más importantes nos indica que todos ellos formaban parte del 
proyecto arquitectónico original. El resto de muros son de menor entidad pero siempre 
se interrelacionan entre ellos (…). Así pues, todos corresponden a un mismo momento 
constructivo”. (Sintes i Isbert, 2009, p. 255). A més, per una datació de C14, donen un 
marc cronològic entre el 360 i 170 aC com a moment de la seva construcció. Sembla 
ser, doncs, que pot ser una de les darreres cases, sinó la darrera, construïda al poblat de 
Torre d’en Galmés. 
 
Com a darrer element significatiu, destacat pels investigadors, hi ha una columna amb 
capitell del pati que té la mateixa forma que la pilastra central dels recintes de taula. De 
fet, parlen d’una taula o pseudotaula al Cercle Cartailhac, amb dimensions similars al 
que seria l’estandard d’aquestes estructures, però amb una posició desplaçada respecte 
de les originals. Es troba en un recinte d’habitació i al costat oest del pati central, no 
ocupant una posició centrada dins l’edifici. Arran de la seva presència es fan algunes 
preguntes: “¿Tiene esta taula el mismo significado simbólico? ¿Implica la privatización 
de unas prácticas rituales hasta entonces públicas?” (Sintes i Isbert, 2009, p. 258). No és 
un cas estrany a altres cases que aquesta columna sigui de grans dimensions (Cercle 7, 
per exemple), però el cas del Cercle Cartailhac és la més ben treballada de totes i 
recorda la columna central del recinte de taula. Però la columna SE també té aquesta 
mateixa forma i la resta de columnes del pati estan molt ben treballades, pel que no 
s’hauria de descartar que els seus capitells també ho estiguessin i així també tinguessin 
aquesta aparença de taula. 
 
Pel que fa a les seves dimensions, és una casa que té una planta relativament circular. El 
seu eix N-S fa uns 11,8 m, mentre que l’E-O en fa uns 10,8 m. Pel que fa al seu espai 
útil, és d’uns 90 m2, major que la majoria de les cases objecte d’aquest estudi. 
 
5.2.7.12.1. Materials 

 
El conjunt de material documentat a l’interior del Cercle Cartailhac, no és molt 
destacable. La casa es va abandonar sense ser destruïda, fet que va propiciar que 
s’anessin retirant del seu interior tots els materials aprofitables i no hagi arribat un gran 
conjunt d’objectes. 
 
Les ceràmiques documentades es poden situar entre la meitat del segle III aC fins a 
finals del segle II aC. No s’han documentat fragments del segle I aC. Però no està 
especificat quins conjunts ceràmics, ni en quines proporcions s’han localitzat. Aquest 
arc cronològic de 150 anys és el que consideren els autors com el període en que es va 
habitar el Cercle Cartailhac (Sintes i Isbert, 2009, p. 256-257). Dins l’àmbit N es 
menciona la documentació d’un passador i una gerreta i, al SE el que es documenta són 
restes d’un teler. Al voltant del fogar el que es va recuperar van ser “(...) restes de 
vaixella ceràmica i ossos d’animals amb marques de ganivet” (Sintes, 2015, p. 78) i 
restes de calcita que es devia utilitzar com a desgreixant per a la fabricació de ceràmica 
(Sintes i Isbert, 2009, p. 258). 
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Altres materials documentats dins aquesta casa són: dos anells, diverses denes de collar 
de pasta de vidre i un as romà del 150 aC (Sintes i Isbert, 2009, p. 256-257). 
 
Hi ha una bona diversitat d’eines per als treballs domèstics: ganivets, pinces, tisores, 
espàtules, punxons, cisells, molins, percussors, fusaioles, pesos de teler, agulles, hams, 
recipients ceràmics, claus, etc (Sintes i Isbert, 2009, p. 258). Concretament, un clau de 
ferro va aparèixer al pati central, davant la porta d’accés a l’habitació nord, pel que els 
investigadors consideren que podria haver format part d’una porta de fusta que hauria 
servit per tancar aquest espai. També al costat del forn del pati exterior, van aparèixer 
els tres hams, pel que proposen que un dels molts aliments cuits dins aquesta estructura 
fos peix (Sintes, 2015, p. 79). 
 
Al pati exterior, es van trobar restes d’escòria de ferro (Sintes i Isbert, 2009, p. 258), 
restes de ceràmica de tots tipus i ossos de fauna. Dins la sala hipòstila el que es va 
documentar van ser restes de cendres i grans de cereal cremats en gran quantitat (Sintes, 
2015, p. 79). 
 
5.2.7.12.2. Arqueofauna 

 
Les espècies animals documentades al Cercle Cartailhac no difereixen de les que es 
poden trobar en altres cases. Destaca la presència de bens i cabres. En menor mesura es 
documenten porcs, bous, èquids, aus, conills, peixos i mol·luscs. La majoria d’animals 
són sacrificats joves, per aprofitar la seva carn, i la seva talla era menor que la d’animals 
d’altres indrets (Sintes i Isbert, 2009, p. 257) 
 
5.2.7.12.3. Arqueobotànica 

 
En aquest camp no hi ha moltes dades. Només hi ha la referència a la documentació de 
llavors de blat i ordi carbonitzades (Sintes i Isbert, 2009, p. 258). 
 
5.2.7.12.4. Datacions de C14 

 
Només s’ha realitzat una datació de les restes del Cercle Cartailhac. Està feta sobre un 
os humà localitzat a l’interior del material de construcció. És una datació que dóna un 
arc cronològic de 360-170 ANE (calibrada a dos sigmes). Junt amb les ceràmiques més 
antigues documentades, se situa la construcció d’aquesta estructura cap a meitat del 
segle III aC (Sintes i Isbert, 2009,p. 256). 
 
Per al nivell d’abandonament no hi ha cap datació, però com ja s’ha comentat, la 
ceràmica el situa a finals del segle II aC. Per tant, la vida útil d’aquesta estructura es 
calcula que va ser de 150 anys, aproximadament (Sintes i Isbert, 2009, p. 256-257). 
 
 
5.2.7.12.5. Treballs de restauració del Cercle Cartailhac 

 
Dins el projecte d’excavació i restauració del Cercle Cartailhac, dut a terme pel 
Ministeri de Cultura l’any 2008, es va donar molta importància a la feina de restauració. 
L’objectiu era clar: deixar el recinte adequat per a la visita, però garantint la seguretat 
dels visitants. 
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Els treballs de restauració, dirigits per Frances Isbert, van consistir en la restitució de 
tots els elements arquitectònics dels quals es tenia documentada la seva posició original. 
Per assegurar les pedres més fermament, es van lligar entre elles amb varetes d’acer 
inoxidable i resines epoxy, com es va fer al Cercle 7 (Sintes i Isbert, , 2009, p. 254). 
 
Els murs es van sanejar i es van treure les soques d’ullastres que els estaven destruint. 
Després es van refer seguint la tècnica constructiva talaiòtica, de pedra seca amb cunyes 
de pedra per assegurar els blocs. (Sintes i 
Isbert, 2009, p. 255). També es van igualar 
totes les alçades dels murs a la part més alta 
conservada per tal de donar-lis més 
estabilitat. En els llocs on es van col·locar 
pedres noves, aquestes es van marcar amb 
petites tessel·les de 3 x 3 cm per distingir-les 
de les originals. 
 
Els treballs de musealització d’aquesta casa 
es van finalitzar amb la instal·lació de 
diversos plafons informatius per als 
visitants. 
 
 
5.2.8. Sa Torreta de Tramuntana 
 
És un dels principals assentaments talaiòtics que es troba situat a la zona nord de 
Menorca. Està situat proper a Maó, envoltat per diverses zones humides entre les que 
destaca s’Albufera d’es Grau. Sobre les restes del poblat es van acabar construint les 
cases dels llocs de Sa Torreta de Tramuntana i Sa Torre Blanca. Com a curiositat, són 
uns dels pocs llocs en què les cases estan adossades, tot i ser dues explotacions agràries 
diferents. 
 
Té una situació elevada respecte de les terres del voltant, amb una alçada aproximada de 
60-70 m.s.n.m. Tot i que el nord de Menorca està conformat, geològicament, per 
terrenys d’època terciària, amb pissarres, gresos i sorrenques, hi ha alguns punts on es 
troben afloraments de roca calcària. Sa Torreta de Tramuntana està situat en un 
d’aquests afloraments i les seves estructures estan construïdes amb aquest material. 
 
Sa Torreta de Tramuntana, a pesar d’haver estat objecte d’una excavació arqueològica, 
no és un jaciment que hagi rebut un gran tractament per part dels investigadors de la 
prehistòria de Menorca. Els anys 1930 i 1931 Margaret Murray, per encàrrec de la 
Universitat de Cambridge, va fer dues campanyes d’excavacions als jaciments de 
Trepucó i Sa Torreta de Tramuntana. L’objectiu principal d’aquestes intervencions van 
ser els recintes de taula dels poblats. Al final, a Sa Torreta es va excavar el recinte de 
taula, unes estructures annexes que anomena galeries (restes d’habitacions de cases 
talaiòtiques) i la naveta d’enterrament que es troba a un poc més de 200 m a l’est del 
poblat. 
 

Figura 55: Plafó informatiu del Cercle 
Catailhac de Torre d’en Galmés 
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Els resultats els va publicar en un tom l’any 1934 on es fa un repàs de totes les zones 
excavades. Posteriorment a Margaret Murray, no s’ha tornat a fer cap tipus 
d’intervenció arqueològica en aquest poblat. 
 
 
5.2.8.1. Dades generals 
 
Jaciment: Sa Torreta de Tramuntana 
 
Coordenades UTM: X 606095; Y 4424775 
Coordenades Geogràfiques: N 39º 57’ 59.12’’; E 4º 14’ 33.49’’ 
 
MSNM: 60-70 
 
Superfície total: 15.000 m2 
 
Codi CIMe: TTT 01 
 
 
5.2.8.2. Descripció del poblat 
 
Sa Torreta de Tramuntana és un assentament talaiòtic de petites dimensions (poc més de 
1,5 Ha). Es conserva una part del poblat, ja que la construcció de les cases dels llocs de 
Sa Torreta i Sa Torre Blanca es va fer sobre estructures amb la seva conseqüent 
destrucció. 
 
Així i tot, dins aquest poblat es 
conserven alguns elements típics dels 
poblats talaiòtics. Hi ha un monument 
elevat, un recinte de taula i tot un 
conjunt d’estructures al seu voltant que 
han de correspondre a les cases del 
poblat, però com ja s’ha mencionat, la 
seva excavadora les defineix com a 
galeries. 
 
A uns 200 metres cap a l’est del poblat 
es va descobrir una naveta 
d’enterrament, mentre l’equip de la 
Universitat de Cambridge estava 
excavant el recinte de taula i va decidir 
fer-hi també una intervenció arqueològica40. Els resultats de totes aquestes intervencions 
els va publicar Margaret Murray el 1934. 
 
Per fer un repàs de les estructures excavades, s’utilitzarà la denominació de galeries que 
li va donar M. Murray en la seva publicació. Com a consideracions generals, l’autora 
menciona un parell de detalls per destacar. Creu que la tècnica constructiva dels murs va 

                                                           

40 La naveta va ser localitzada per Joan Flaquer i Fàbregues, que en aquells moments era el Delegat 
Insular del Servei Estatal d’Excavacions Arqueològiques 

Figura 56: Recinte de taula i monument elevat de 
Sa Torreta de Tramuntana 
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de més qualitat a menys, depenent de la seva proximitat al recinte de taula: com més 
propers, els murs estan més ben fabricats; com més llunyans, són de pitjor qualitat 
(Murray, 1934, p. 12). Pel que fa al cobriment de les galeries, considera el següent: “(...) 
if roofs had once existed they must have consisted of some perishable material, such as 
thatch (...)” (Murray, 1934, p. 12), tot i que no descarta la possibilitat del cobriment amb 
lloses de pedra, ja que les distàncies entre murs no són excessivament grans (Murray, 
1934, p. 12). 
 
Sobre la seva funcionalitat, considera que, en origen, eren les dependències per als 
sacerdots que atenien el culte de la taula i els obrers que mantindrien la construcció, 
però que amb el pas del temps s’haurien acabat convertint en tancats per als animals 
(Murray, 1934, p. 13). 
 
 
5.2.8.3. Galeria 1 
 
Murray la considera una construcció molt pobre, tant per les troballes fetes al seu 
interior com per la seva construcció. És un conjunt que es troba al SE del recinte de 
taula. Els murs són de doble parament amb reble al mig i està composat per diferents 
àmbits dividits per murs simples. En un parell de punts es van documentar llars de foc 
(Murray, 1934, p. 13). 
 
Respecte als materials documentats al seu interior, l’autora parla de ceràmiques 
talaiòtiques (algunes profusament decorades, ceràmiques a torn com anses d’àmfora), 
eines de pedra (martells, molins) i objectes de metall de bronze (espàtula, agulla), de 
ferro (pic, clau) i fragments de plom (làmines enrotllades) (Murray, 1934, p. 13-14). 
 
En diverses làmines de la publicació, es poden anar veient materials procedents 
d’aquesta zona, però no són molt nombrosos. Es poden veure els fragments talaiòtics 
amb les decoracions incises (Murray, 1934, Lam XXVIII i XXXIII) i altres tipus de 
peces com olles de vora alta (Murray, 1934, Lam XX) o cassoles amb acanalats sota la 
vora (Murray, 1934, Lam XVIII). Amb el material a torn, hi ha algun bol semiesfèric de 
possible procedència púnica, igual que una tapadora d’àmfora ebusitana pràcticament 
sencera (Murray, 1934, Lam XXIV i XXXII). També es poden veure alguns dels 
materials de pedra i de metall relacionats dins el text (Murray, 1934, Lam XXXIII). 
 
 
5.2.8.4. Galeria 2 
 
Aquesta construcció, també denominada Casa 2-2A per Plantalamor al seu estudi (1991, 
p. 425), és la que conserva millor la planta de casa talaiòtica circular. 
 
Té el seu accés orientat cap al sud. La seva façana està formada per grans lloses 
col·locades sobre un sòcol i la porta té una pedra fent de llindar. Cap a l’est, l’estructura 
sembla que aprofita una construcció anterior, amb un mur “(...) de blocs escairats 
col·locats horitzontalment i fent talús” (Plantalamor, 1991, p. 425). El seu interior 
estaria format pel pati, la llar de foc de planta semicircular i habitacions tant a la banda 
est com a l’oest. Davant la façana es va documentar un paviment de lloses planes. 
(Murray, 1934, p. 15). 
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Es conserven les bases de les columnes que delimiten el pati central i encara hi ha un 
parell d’elles que estan en peu. Alguna altra es pot veure tombada al terra al mig del 
pati. L’accés a l’habitació O es faria per una porta de la que se conserva una pedra amb 
funció de llindar, tot i que en aquest cas no té el rebaix que presenten altre exemples. 
Pel que fa a la porta de l’habitació N, en un costat encara conserva una pilastra per la 
part interior, pel que correspon al tipus de doble porta. 
 
Les habitacions de la casa són el que es conserva en pitjor estat. La zona est no mostra 
cap separació interna, però pel seu costat nord no es veu bé on acaba degut a la mala 
conservació dels murs. Les habitacions de l’oest conserven part de la façana, però els 
murs interns de divisió estan pràcticament perduts. Finalment, l’habitació nord no va ser 
excavada i a sobre seu conserva tot el sediment més un gran claper de pedres fet molt 
possiblement durant els treballs d’excavació. 
 
M. Murray considera que aquesta galeria és la més antiga del complex i la seva fàbrica 
millor que la resta, ja que està molt propera al recinte de taula. Fins i tot, la compara 
amb els temples de Hal Tarxien de Malta (Murray, 1934, p. 14-15). 
 
Entre els materials documentats al seu interior menciona la presència de ceràmica 
ibèrica (no en documenta a cap altre lloc de l’excavació). També destaca la ceràmica 
talaiòtica, de la qual distingeix dos tipus, un que el considera més dur i més depurat i el 
tipus normal que documenta a altres jaciments com Trepucó (considera que el primer és 
una producció local de Sa Torreta) (Murray, 1934, p. 16). 
 
Revisant les làmines de dibuixos de materials que va publicar al seu llibre, es pot veure 
que la majoria d’objectes pertanyen precisament a aquesta galeria. Hi ha una gran 
presència de material talaiòtic, tant olles com vasos troncocònics, cassoles, 
formatgeres,... (Murray, 1934, lam. XVIII a XXII). Alguns d’aquests fragments 
presenten una profusa decoració incisa en forma d’espina de peix o amb puntillats 
(Murray, 1934, lam. XXVIII). 
 
El material importat correspon a ceràmica ibèrica, romana i cartaginesa (que és com 
denomina al material ebusità). Amb els dibuixos es pot veure algun cos de gerreta grisa 
emporitana i un conjunt bastant nombrós de fragments de ceràmica oxidada amb 
decoració pintada pertanyents a uns kalathos. Pel que fa al material romà, s’identifiquen 
algunes vores d’àmfora, un cos sencer al que només li falta el coll i la vora i algun 
morter. El material púnic ebusità també és present amb algunes vores d’àmfores i 
d’escudelles de diverses mides (Murray, 1934, lam. XXIII a XXVII). 
 
 
5.2.8.5. Galeria 3 
 
Es troba al sud-oest de la Galeria 2, a la qual s’adossa parcialment. Fins i tot, en algun 
moment es devien comunicar a través d’una porta que va ser tapiada (Plantalamor, 
1991, p. 425). Els seus murs són d’una factura més basta que l’anterior i al seu interior 
Margaret Murray documenta dues fornícules de pedra. A l’habitació 3a va documentar 
un paviment de pedres sobre un nivell de cendres (Murray, 1934, p. 16). A la banda 
sud-oest del pati es possible que hi hagués un forn (Plantalamor, 1991, p. 425). 
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Sobre els materials només menciona que en un petit forat va trobar fragments de 
ceràmica talaiòtica, ceràmiques tardanes i fragments de ferro (Murray, 1934, p. 16). 
 
A pesar de l’escassetat de mencions de materials d’aquesta galeria, a diverses làmines es 
pot anar veient una bona col·lecció d’objectes. El material talaiòtic és ben present ja que 
hi ha diferents bols, cassoles, algun fragment de formatgera, olles amb anses verticals i 
de vora oberta, olles amb cordó decorat sota la vora, bases planes d’olles i cassoles, 
bases amb peu anular, fragments amb decoració incisa i diverses tipologies d’anses com 
les de llengüeta, de botó bicòniques, de monyó, allargades,... (Murray, 1934, Lam XIX 
a XXII i XXIX a XXXI). 
 
El material fet a torn està representat per bols semiesfèrics púnics, fragments de cos i 
vora de gerretes ibèriques bicòniques de ceràmica emporitana i alguns fragments de 
peces que recorden material islàmic (Murray, 1934, Lam XXIII i XXIV). Fins i tot, es 
pot veure un fragment de paret de ceràmica amb un parell de segells estampats (Murray, 
1934, Lam XXXIII). 
 
 
5.2.8.6. Galeries 4 i 5 
 
M. Murray les descriu amb un mur de factura molt deficient, ja que estan allunyades del 
que és el recinte de taula. Només destaca el mur sud de tancament del conjunt, on les 
pedres tenen alguna entitat. La seva fàbrica li fa pensar que són d’una data tardana 
(Murray, 1934, p. 16). 
 
Al seu interior, només va documentar fragments de ceràmica d’època tardana (que li 
reafirma la teoria de l’època de construcció d’aquests espais). No hi va documentar 
objectes de pedra o de metall (Murray, 1934, p. 16). De fet, amb les làmines de material 
només es poden veure uns pocs fragments pertanyents a la galeria 4. Corresponen a un 
bol púnic de vora recta i llavi pla regruixut (Murray, 1934, LamXXIV) i un parell 
d’anses de gerretes, una amb nervi central i l’altra de secció circular amb la que es 
conserva un fragment de la vora oberta (Murray, 1934, Lam XXXII). 
 
 
5.2.8.7. Les galeries del nord 
 
Al nord del recinte de taula es va poder intervenir mínimament en algunes estructures. 
Pel tipus de construcció, li recorda la Galeria 2. A més, la gran presència de ceràmica 
“Nuri”, molta d’ella profusament decorada, li fa pensar en la contemporaneïtat de les 
dues estructures (Murray, 1934, p. 16). 
 
Les làmines de material del seu llibre no ofereixen gaire material d’aquesta zona. Es 
poden veure alguns fragments de material talaiòtic, algun d’ells amb decoració incisa 
sobre la vora (Murray, 1934, Lam XXI a XXIII) o sobre el cos (Murray 1934, Lam 
XXVIII). Però també es pot veure algun material fet a torn, com un fragment de paret i 
ansa de pont amb decoració pintada (Murray, 1934, Lam XXXI) o el que sembla una 
vora de gerra islàmica (Murray, 1934, Lam XXIII). 
 
 
 



Caractetizació de l’espai de l’hàbitat protohistòric de l’illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques 

 153 

5.2.9. Trepucó 
 
Aquest poblat talaiòtic es troba situat a la zona E de Menorca, molt proper al port de 
Maó i a la pròpia ciutat actual. Controlaria alguns petits barrancs que donen accés al 
port, com pot ser el de Cala Figuera. El creixement del nucli modern de Maó ha 
provocat que avui dia la ciutat arribi pràcticament fins al poblat, ja que a molt poca 
distància es troben dos instituts i un pavelló esportiu. 
 
Al seu voltant, hi ha una xarxa de camins rurals que es distribueixen cap a diverses 
zones de l’illa i van connectant jaciments talaiòtics. Aquesta xarxa està molt malmesa 
pel creixement de la ciutat, que ha anat destruint i desdibuixant aquests vials. El seu radi 
d’influència s’estén cap a l’interior de l’illa, arribant fins a jaciments com Binisafullet, 
Biniparratx Petit, Torelló i Cornia Nou (Plantalamor i Rita, 1986). 
 
Es troba situat sobre la plataforma miocènica que conforma el migjorn de Menorca, en 
terrenys formats per roca calcària. Està a uns 60 m.s.n.m. de mitjana, amb el talaiot 
principal situat sobre la cota dels 63 metres, aproximadament. 
 
Bona part del poblat es troba dins terrenys de cultiu, fet que ha provocat la desaparició 
de moltes de les estructures que estaven per sobre del sòl. S’ha de tenir en compte que 
és una zona que s’ha parcel·lat molt, pel que els propietaris dels terrenys, si volien 
aprofitar la terra per sembrar, es veien obligats a desmuntar totes les estructures. Per 
sota la terra encara és possible documentar restes, com així va passar amb l’excavació 
feta des del Museu de Menorca als anys 80 del segle XX. Avui dia molts d’aquests 
terrenys ja no es conreen, fet que provoca un creixement de la vegetació natural que, 
poc a poc, va tapant les diferents tanques. 
 
Trepucó és un dels jaciments més citat a la bibliografia arqueològica de l’illa. El mateix 
Joan Ramis ja en dóna notícia al seu llibre. Posteriorment, ha estat citat per diversos 
autors com E. Cartailhac, l’Arxiduc Lluís Salvador d’Austria, F. Chamberlain, J. 
Martínez Santaolalla, F. Hernández Sanz, J. Hernández Mora, Mª Lluïsa Serra o L. 
Pericot. Però no hi ha pràcticament cap treball específic fet sobre aquest jaciment. A 
nivell d’excavacions arqueològiques, s’hi han fet diverses intervencions. 
 
La primera intervenció arqueològica que es té documentada a Trepucó es va fer l’any 
1930 per part d’una expedició de la Universitat de Cambridge (Gran Bretanya) dirigida 
per l’egiptòloga Margaret Murray. Es van dur a terme un parell de campanyes que van 
consistir en l’excavació del recinte de taula, tota una sèrie d’estructures annexes a 
aquest edifici (descrites per M. Murray com a galeria i barri sud) i una zona a l’oest del 
recinte de taula on també documenta un edifici amb diferents cambres (Murray, 1932, 
1938). 
 
Els resultats de les seves investigacions els va publicar en dos toms els anys 1932 i 
1938. En ells fa una descripció de les estructures excavades, la seva estratigrafia i els 
materials documentats al seu interior. Destacar com a curiositat la denominació de 
ceràmica “nuri” per al material indígena. Pel que fa a nivell cronològic, considera que la 
construcció de la taula i el seu recinte són de l’edat del Bronze, mentre que les galeries i 
construccions adjacents les atribueix a l’edat del Ferro. 
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Aquests treballs no tindran continuïtat en el temps i no serà fins l’any 1979 que no es 
tornarà a reprendre el treball en el jaciment. En aquest cas serà l’equip del Museu de 
Menorca, dirigit per Ll. Plantalamor, qui durà a terme l’excavació arqueològica fins 
l’any 1986. El seu objectiu va ser excavar la zona NO del poblat, al voltant del talaiot 
petit i al costat de la murada, dins la zona coneguda com a tanques Hernández. Es van 
poder documentar diverses cases talaiòtiques que s’anaven adossant tant al talaiot com a 
la murada que delimita el poblat. Pels materials documentats i les datacions de C14 
fetes en aquests espais, van arribar a la conclusió que estaven davant uns edificis 
construïts cap al segle VIII aC i amb una perduració fins a finals del segle II aC. 
 
La darrera intervenció feta al jaciment és de l’any 2010. En aquest cas va ser el 
Ministeri de Cultura, propietari de part del jaciment, qui va promoure els treballs a 
través de la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Es 
va fer un projecte per netejar i consolidar les restes arqueològiques que va excavar M. 
Murray al costat sud del recinte de taula per tal de deixar la zona preparada per a la 
visita pública (Sintes i Isbert, 2011, p. 19-20). A la fi, el treball va ser més complicat del 
previst inicialment i es van desmuntar murs moderns, reexcavar zones ja treballades per 
M. Murray i excavar algun espai nou. D’aquesta forma es va definir una àrea amb restes 
de diverses cases talaiòtiques, algunes molt malmeses i altres més ben conservades. Els 
materials documentats mostren una ocupació centrada entre els segles IV-II aC, amb un 
abandó de l’espai al voltant de la conquesta romana de Menorca (123 aC). 
 
 
5.2.9.1. Dades generals 
 
Jaciment: Trepucó 
 
Coordenades UTM: X 608219; Y 4414535 
Coordenades Geogràfiques: N 39º 52’ 26.19’’; E 4º 15’ 55.50’’ 
 
MSNM: 60 
 
Superfície total: 50.000 m2 aproximadament 
 
Codi CIMe: TRP 01 
 
 
5.2.9.2. Descripció del poblat 
 
Trepucó és considerat un dels grans poblats talaiòtics de Menorca, junt amb Torre d’en 
Galmés i Son Catlar. Té una extensió molt difícil de determinar ja que, actualment, es 
troba en una zona molt parcel·lada, fet que ha motivat la destrucció de bona part de les 
seves estructures. Se li calcula una extensió aproximada de 5 Ha, tot i que, avui dia, 
només es conserva el nucli central del poblat en relatiu bon estat. 
 
Ja apareix mencionat als primers autors que escriuen sobre prehistòria de Menorca. 
Així, Joan Ramis cita al seu llibre l’existència de la taula i quatre talaiots41 (Ramis, 
1818). J. Martínez Santaolalla va augmentar el número de talaiots fins a set, tot i que 
                                                           

41 Dos sencers i dos en estat de ruïna. 
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informa de la destrucció d’un parell d’ells els anys 1924 i 1929 i que només tres d’ells 
es troben en bon estat (Martínez, 1935, p. 30). Mª Lluïsa Serra, en la seva descripció del 
poblat recull l’existència dels talaiots42, la taula i alguns cercles. Menciona la presència 
dels murs abaluartats que envolten el talaiot, construïts pel duc de Crillon l’any 1781 
(Serra, 1967, p. 26-28). 
 
Actualment, es conserva una petita part de les estructures originals del poblat. Es pot 
apreciar part d’una murada, a l’angle NO del poblat amb restes de dues torres de planta 
rectangular. Es conserven dos talaiots en bon estat. El talaiot principal del poblat, que 
possiblement és el que té unes dimensions més grans de l’illa43, té parament ciclopi i un 
portal tapiat a mitja alçada al seu costat sud que devia donar accés al pis superior. El 
talaiot petit es troba situat al costat de la murada, a l’angle NO del poblat, i té un accés a 
través d’un portal que va quedar tapiat amb la construcció de les estructures annexes al 
seu parament. 
 
Al sud del talaiot principal, es troba el 
recinte de taula, que va ser excavat el 1930 
per l’expedició arqueològica de la 
Universitat de Cambridge dirigida per M. 
Murray. És un dels santuaris més grans de 
l’illa amb la façana orientada cap al sud i 
el mur de tancament de forma absidal amb 
pilastres de reforç a la paret interior. La 
columna central és molt monumental, amb 
la pedra vertical que presenta unes 
incisions paral·leles i obliqües que podrien 
correspondre a marques dels picapedrers 
fetes quan van rebaixar i allisar aquesta 
cara de la pedra. 
 
La galeria i les cambres excavades per 
Murray es troben al sud del recinte. Amb 
la reexcavació i restauració feta al 2010 per l’empresa PAC, es va poder veure que hi ha 
un antic edifici anterior a la construcció del recinte de taula i les restes al sud 
corresponen a tres cases de planta circular, que es descriuran a l’apartat 5.2.9.8. 
 
Amb les excavacions fetes pel Museu de Menorca es van poder documentar també 
diverses cases adossades al talaiot NO. També es descriuran als següents apartats. 
Finalment, queda una estructura enmig dels camps de conreu, excavada per M. Murray, 
que possiblement també correspon a una casa. La resta d’estructures del poblat estan 
emmascarades dins els murs de pedra seca moderns o directament sota terra, ja que la 
zona excavada al voltant del talaiot NO té una potència de terra d’entre 1,5 i 2 m. Per 
tant, si s’excavés podria proporcionar més estructures. 
 
La gran parcel·lació d’aquesta zona va obligar als propietaris a destruir les estructures 
talaiòtiques si volien intentar sembrar o aprofitar el terreny d’alguna forma, com també 
va passar amb el jaciment de Torelló. Per tant, la major part del poblat avui dia es troba 

                                                           

42 Sense especificar el seu nombre tot i que es fa resó dels set mencionats per en Martínez Santaolalla. 
43 26 metres de diàmetre aproximat. 

Figura 57: Plànol del nucli central de Trepucó 
(Arxiu Serra, Ateneu de Maó) 
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sota terra i en terrenys particulars, fet que dificulta qualsevol tipus d’investigació que 
s’hi vulgui portar a terme. 
 
També s’ha de destacar l’estructura en forma d’estrella que envolta el talaiot central. És 
un mur abaluartat construït pel duc de Crillon l’any 1781. Des d’aquest talaiot 
controlava les tasques de l’exèrcit espanyol que va assetjar el castell de Sant Felip fins a 
la seva rendició, posant fi així a la 2ª dominació britànica de Menorca del segle XVIII. 
Per defensar el seu lloc de comandament va construir aquesta defensa que ha arribat fins 
a l’actualitat. 
 
Finalment, destacar que el nucli central del poblat és de titularitat pública pel fet que el 
seu antic propietari (el senyor Francisco Orfila) el va cedir a l’antiga Diputación de 
Baleares (Serra, 1967, p. 28). D’aquí acabaria passant al Ministeri de Cultura. Aquests 
terrenys inclouen el talaiot central, el recinte de taula i les estructures al sud d’aquest 
recinte. 
 
 
5.2.9.3. Casa 1 
 
Es troba situada dins la zona de les tanques Hernández i correspon a una sèrie 
d’habitacions amb una planta poligonal i que s’adossarien a altres construccions al sud i 
a l’est (Plantalamor, 1991, p. 438). El seu accés es troba a la paret oest i els murs que 
delimiten l’estructura no són gaire clars, ja que M. Murray no la va poder excavar en 
tota la seva extensió per les acumulacions de pedres que hi havia sobre el sediment 
(Murray, 1938, p. 12). Amb la seva excavació documenta una sèrie de cambres que es 
van comunicant entre elles, com es pot veure a l’esquema de la seva publicació44 
(Murray, 1938, p. 11). 
 
Els murs eren de pedra seca amb evidències 
de cobriment a les cambres B. Els sòls eren de 
roca natural, però no considera que es fes cap 
feina específica d’anivellament (Murray, 
1938, p. 12). 
 
L’accés es realitza per l’espai que anomena 
cambra F. Sembla ser un corredor que estava 
cobert i que donaria pas a una porta formada 
per un doble brancal. Com ja s’ha apuntat, 
està encarada cap a l’oest (Murray, 1938, p. 
17). 
 
S’accedeix a la cambra C, que correspon a l’espai més gran d’aquest edifici. Els murs 
conserven una gran alçada i a la paret del nord es troba una fornícula de pedra. Al costat 
dels murs sud i est, es va trobar un llit de cendres. El pas entre les habitacions C i D té el 
llindar elevat tot i que les dues habitacions tenen el sòl al mateix nivell (Murray, 1938, 
p. 14-15). 
 

                                                           

44 Sembla que el plànol original confeccionat durant l’excavació el van perdre pel que es va veure 
obligada a publicar aquest esquema aproximat. 

Figura 58: Esquema de la Casa 1 de 
Trepucó (Murray, 1938) 



Caractetizació de l’espai de l’hàbitat protohistòric de l’illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques 

 157 

De la cambra D, Murray no documenta el cobriment tot i que el mur oest conserva una 
alçada de 2 metres. Estalonat en aquesta paret hi ha un armari de pedra que té una pedra 
de molí com a llindar. En el cantell S-O hi ha un petit espai que no sap definir com un 
armari gran o una habitació petita (Murray, 1938, p. 15). Aquest espai és el que Ll. 
Plantalamor descriu com a pati al seu treball (1991, p. 438). 
 
A la zona est queden les cambres B, que tenen una paret que divideix l’espai en dos 
àmbits. Segons l’esquema que va publicar M. Murray, aquestes cambres estarien 
connectades amb la resta de l’edifici a través d’una porta oberta cap a l’àmbit D 
(Murray, 1938, p. 12-13). En canvi, en el plànol publicat per Ll. Plantalamor, el mur 
que separa les cambres D-C de les B sembla un mur de tancament, de divisió entre dos 
edificis, més que una paret interior d’un edifici (Plantalamor, 1991, p. 440) 
 
5.2.9.3.1. Materials 

 
No hi ha un inventari detallat del material recuperat a cada àmbit, però el text de M. 
Murray és bastant explícit sobre el material documentat dins aquest edifici. 
 
A la cambra F només va recuperar materials en els nivells superficials. Va documentar 
alguns materials ceràmics, d’entre els que destaca un bol campanià i una base d’un plat 
de ceràmica grisa. De metall, menciona la troballa de claus de ferro i un disc de bronze. 
De la resta d’objectes, relaciona un anell d’os i un disc de pissarra (Murray, 1938, p. 
17). 
 
A la cambra C va documentar fragments de ceràmica “cartaginesa” i “nuri”45. Molts 
d’ells són restes d’àmfores. També menciona la troballa d’alguns molins i bases de 
molins. Fins i tot, fa una petita descripció dels materials trobats en cada nivell. Així, a 
nivell superficial hi havia ceràmica islàmica. A un nivell mig documenta una moneda 
cartaginesa, claus de ferro, dues denes de pasta de vidre i ceràmiques ibèriques. Al 
nivell inferior va recuperar agulles i claus de bronze, fragments de plom (algun d’ells 
reparant fragments de ceràmica) i claus i ganivets de ferro (Murray, 1938, p. 15). 
 
La cambra D va oferir una gran quantitat de materials com ceràmica nuri, altres 
ceràmiques de l’edat del ferro, restes de plom, bales de fona, un anell, una espiral de 
bronze i una bomba de trepant. També es van documentar tres morters de pedra al costat 
dels murs S i E. Finalment, entre aquest espai i la cambra E es van recuperar una 
quantitat molt important de denes de pasta de vidre (Murray, 1938, p. 15-16). 
 
Amb tot el material recuperat, M. Murray proposa que es troba davant del taller d’un 
artesà: “The mortars, the pump-drill, the sheet lead and bronze, the bronze bodkin with 
two eyes, the iron knife-blade, all suggest tools and material for a workman” (Murray, 
1938, p. 16). De totes formes, considera que li falta un forn per completar el conjunt del 
taller, tot i que indica la possibilitat que es trobés a les cambres B, ja que va documentar 
bastants conjunts de cendres dins aquests espais. Ho compara amb les galeries que va 
excavar a Sa Torreta, ja que allà també va documentar materials que relaciona amb 
treballs tècnics (Murray, 1938, p. 16). Es pot veure bona part d’aquests objectes en 

                                                           

45 Utilitza aquests termes per referir-se al que avui dia es denomina ceràmica púnica ebusitana i talaiòtica 
respectivament. 
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fotografia i dibuix a les làmines publicades dins el segon tom que va dedicar als treballs 
d’excavació fets pel seu equip al jaciment de Trepucó (Murray, 1938). 
 
 
5.2.9.4. Casa 2 
 
Es troba situada al costat del camí actual que dóna accés al jaciment. Només es conserva 
part del mur exterior de planta circular. Està construït amb grans blocs de pedra 
col·locats sobre un sòcol de pedra. La paret interior està construïda amb blocs irregulars 
(Plantalamor, 1991, p. 438). 
 
 
5.2.9.5. Casa 3 
 
És la casa millor conservada de tot el poblat de Trepucó. Forma part d’un conjunt 
d’edificacions que es van adossant radialment al talaiot NO. Tot i que la seva planta no 
té la tendència circular de la majoria de casos estudiats, la seva distribució interna 
respon al patró que segueixen la majoria de cases circulars. 
 
Davant la façana hi ha una estructura dividida en dos espais de forma lobular i amb 
funcions d’estable i magatzem agrari. A més té una petita estructura de combustió que 
correspon a un forn, construït amb una pedra de molí i restes de pivots d’àmfores com a 
material refractari (Plantalamor, 1991, p. 444). 
 
El mur exterior té tendència corba i està construït amb elements polilítics. Per damunt 
del Cercle 3 es van documentar restes d’una casa d’època romana, amb paviments 
d’opus signinum (Plantalamor, 1991, p. 438). Pels materials que s’hi van recuperar, 
sembla que hauria d’estar ocupada fins el segle III dC (Castrillo, 2005, p. 806). 
 
L’accés a aquesta casa es feia des de l’est, per una porta avui dia molt degradada. A 
cada costat té un àmbit de petites dimensions que el seu excavador identifica com el cau 
dels animals domèstics de la família, possiblement cans (Plantalamor, 1991, p. 438). A 
les cultures nuràgiques i torreanes també s’han identificat espais similars amb aquesta 
funcionalitat (Plantalamor i Rita, 1986). 
 
El pati de la casa l’identifica com 
a possible impluvium ja que s’hi 
han documentat canalitzacions al 
terra i un recollidor d’aigua (però 
de moment cap cisterna). Des del 
pati es tenia accés a la resta 
d’habitacions de la casa 
(Plantalamor, 1991, p. 438). 
 
Les troballes de diversos objectes 
dins les habitacions van 
permetre, al seu excavador, anar 
fent una proposta de funcionalitat 
dels diferents àmbits domèstics: 
“A l’oest es troben magatzems de Figura 59: Armari i pica del pati de la Casa 3 de Trepucó 
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queviures, a l’est, un magatzem de molins; al sud i al nord, cambres i al nord, una llar 
amb fogó” (Plantalamor, 1991, p. 438). L’habitació del nord està tocant al talaiot, fet 
que va suposar tapiar l’accés al monument (Plantalamor, 1991, p. 444). L’accés a les 
habitacions de l’oest es fa per mitjà de llindars construïts amb un bloc de pedra amb 
rebaixos per encaixar-hi algun tipus de tancament. A l’habitació sud es conserva un llit 
elevat excavat a la roca. Dins el pati es conserva una pica de pedra i diversos armaris 
que podien haver servit també com a bancs (Plantalamor, 1991, p. 444). Al seu interior 
també es va documentar un teler i diversos pesos, pel que considera que la feina de 
teixir també es podia haver realitzat en aquest àmbit (Plantalamor i Rita, 1986). 
 
El moment de construcció de la casa no s’ha pogut determinar. El que sí sembla clar, es 
que es va destruir a finals del segle III aC, possiblement arran de la 2ª Guerra Púnica. 
Posteriorment, es va tornar a ocupar la casa, principalment entre els segles I i III dC. 
 
Com ja s’ha explicat, la planta de la casa és irregular i això es pot apreciar perfectament 
amb les seves dimensions. El seu eix exterior nord-sud té uns 14 m, mentre que l’est-
oest en té uns 9,90 m. La zona exterior annexa també és irregular amb 6,60 m al seu eix 
nord-sud i 5 m a l’est-oest (Plantalamor, 1991, p. 444). 
 
Pel que fa al seu espai intern, J. Hernández calcula un espai útil de 62 m2 per a la casa, 
que augmentaria a 77 m2 amb l’annexa sud. Pel que fa al número d’habitants, proposa la 
xifra de 15, ampliada a 19 comptant amb l’annexa (Hernández i Salvà, 2009, p. 310). 
 
5.2.9.5.1. Materials 

 
Tot i que la Casa 3 de Trepucó és la més ben conservada del jaciment, els materials 
documentats al seu interior, no han estat objecte d’un estudi de conjunt en profunditat. 
Només les ceràmiques de vernís negre han estat estudiades més detalladament per part 
de Miriam Castrillo (2005), que en el seu treball, fa un repàs a totes aquestes 
ceràmiques recuperades a Trepucó. Amb la informació que ofereixen les diferents 
publicacions es poden tenir algunes referències del que es va recuperar. 
 
Així, segons el seu excavador, “Els materials trobats a l’excavació, tant els d’origen 
indígena com els púnics o itàlics, indiquen una societat indígena, altament aculturitzada, 
a finals del segle III aC” (Plantalamor, 1991, p. 444). Correspon tant a material de 
transport i emmagatzematge (àmfores) com vaixella de taula (ceràmiques amb engalbes 
vermelloses i ceràmiques grises, de procedència ebusitana, i ceràmiques de vernís negre 
de procedència itàlica) (Plantalamor, 2000, p. 1682). S’han documentat àmfores PE 15 i 
PE 16 de procedència eivissenca i alguns exemplars procedents de Cartago. La vaixella 
de taula púnica correspon a plats de peix, bols carenats i bols de vora entrant. 
 
Pel que fa a les ceràmiques de vernís negre itàliques, destaquen els bols de ceràmica 
campaniana A, encara que les produccions més tardanes (B-oides) també hi són 
presents. A nivell cronològic el gruix de materials de vernís negre es pot situar cap al s. 
II aC (Castrillo, 2005, p. 816). 
 
El material indígena també es troba representat al jaciment de Trepucó amb tot tipus de 
produccions: grans contenidors d’emmagatzematge, olles globulars i carenades, cassoles 
i vasos troncocònics, vasos de fons alt i gerretes piriformes. Algunes d’aquestes peces 
tenen una profusa decoració incisa de motius geomètrics (molts d’ells en forma d’espina 
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de peix) i, fins i tot, algun fragment amb decoració pintada46 (Plantalamor, 1982, p. 42 - 
43; 2000, p. 1688). 
 
Com ja s’ha comentat abans, els materials arqueològics recuperats dins el Cercle 3 
indiquen que la casa té una llarga perduració en el temps, amb una reocupació entre els 
segles I a III dC (Plantalamor, 1991, p. 444; Castrillo, 2005, p. 806), però no es tenen 
referències del tipus de materials d’aquesta època. 
 
 
5.2.9.6. Casa 4 
 
Es troba situada a l’oest de la Casa 3 amb la qual comparteix el mur divisori. El seu 
límit N el marca el talaiot NO. Per la banda est, està adossada a la Casa 5. En canvi, el 
seu límit sud no està ben definit, ja que l’excavació duta a terme deixant testimonis 
entre cada quadre no deixa veure en perfectes condicions aquesta zona. 
 
Així, es pot veure clarament una habitació situada al N de la casa, amb una entrada ben 
delimitada per uns murets a banda i banda que formen un petit corredor. Al centre de 
l’habitació hi ha la base d’una columna que serviria per aguantar les bigues del 
cobriment de l’habitació i a la meitat de la paret del N hi ha una pilastra adossada al mur 
(que és la paret del talaiot). 
 
La zona central estaria conformada pel pati al mig. A l’est, es troba una llar de foc de 
planta circular i delimitada per una banqueta de pedres. A la zona oest, es troba un 
armari de pedra. 
 
Com ja s’ha comentat, la zona sud no està totalment excavada així que no es pot veure 
bé la seva organització. Amb tot, a través de la planimetria publicada pel seu excavador 
(Plantalamor, 1999, Làm. VI) sembla intuir-se una entrada en forma de corredor que 
dóna accés al pati i habitacions a l’est i l’oest. 
 
La seva planta és de forma rectangular allargada. La seva amplada exterior fa 9,50 m 
mentre que la interior té 6,30 m (Plantalamor, 1991, p. 444). Pel que fa a la seva 
llargada, està sobre els 13,5 m. 
 
5.2.9.6.1. Materials 

 
Com passa amb les altres cases, no es té un estudi detallat dels materials recuperats al 
seu interior, però la informació que proporciona Ll. Plantalamor parla d’una destrucció 
al segle III aC47 i que la Casa 4 es va tornar a ocupar posteriorment, a l’inici de l’època 
romana (segles II-I aC). El seu ús arribarà fins a l’inici de l’època imperial, essent 
abandonada cap al 70 dC (Plantalamor, 1991, p. 444). 
 
 
 
 

                                                           

46 És molt estrany dins el món talaiòtic aquet tipus de decoració, ja que majoritàriament és incisa. 
47 Aquesta destrucció la relaciona amb la 2ª Guerra Púnica i considera que va afectar a tot el poblat de 
Trepucó. 
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5.2.9.7. Casa 5 
 
És la tercera casa adossada al talaiot NO que va ser excavada amb les campanyes del 
Museu de Menorca. Per tant, comparteix el seu mur est amb la Casa 4, el seu mur N és 
la paret del talaiot i el mur oest correspon a la murada de tancament del poblat. Amb la 
seva planta passa el mateix que amb la casa anterior, ja que la presència dels testimonis 
de l’excavació distorsiona la visió dels murs i la definició de l’estructura. 
 
Per tant, l’habitació més ben definida 
correspon a la del N, que té planta 
rectangular i un mur transversal que divideix 
el seu espai en dos. Estaria comunicada amb 
un espai que podria correspondre al pati 
central encara que té un parell de columnes 
on es recolza una coberta feta amb lloses de 
pedra. Així, potser s’està davant d’un pati 
parcialment cobert (Plantalamor, 1991, p. 
451). La zona sud de la casa no està gens 
clara i no es pot intuir la seva estructura. 
 
Quant a la seva cronologia, es pot situar la 
seva construcció entre els segles V-IV aC. 
Aquesta zona es va reformar per construir la 
murada del poblat, destruint una construcció anterior i edificant la murada, la Casa 5 i 
una torre de planta rectangular pel costat exterior de la murada. En aquesta zona es va 
clausurar un abocador arran de tot aquest procés constructiu i els materials documentats 
al seu interior corresponen a aquesta cronologia. Posteriorment, també va ser destruïda a 
finals del segle III aC, com la resta del poblat i es va tornar a ocupar fins a finals del 
segle I aC (Plantalamor, 1991, p. 451). 
 
Té unes dimensions de 7,60 m al seu eix est-oest, mentre que està sobre els 11 m a l’eix 
nord-sud. Per tant, torna a ser una casa de planta rectangular allargada, com el cas 
anterior. 
 
5.2.9.7.1. Materials 

 
No hi ha referències dels materials documentats dins la Casa 5. La única menció es té 
sobre l’escombrera clausurada amb la construcció de la murada. Segons el seu 
excavador, al seu interior només es va recuperar material indígena, pel que situa la seva 
construcció entre els segles V-IV aC, en el moment anterior a l’inici de l’arribada dels 
materials d’importació eivissencs (Plantalamor, 1982, p. 34). 
 
 
5.2.9.8. “Barri sud” 
 
Amb aquest nom es designa la zona sud del poblat excavada per M. Murray, davant la 
façana del recinte de taula, l’any 1930. En aquesta zona va identificar el que va 
anomenar com a “Gallery” i “South Quarter” (Murray, 1932). 
 

Figura 60: Coberta del pati de la Casa 5 
de Trepucó 
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La galeria és un espai que estaria cobert i aniria al voltant de les habitacions 
documentades a la zona sud. De fet, encara es conserva una llosa del cobriment: “(...) a 
flat roofing stone is still precariously balanced on the side-walls (...)” (Murray, 1932, p. 
19). També informa del possible moment d’utilització, ja que els objectes que 
documenta al seu interior els situa a l’edat del ferro. 
 
Pel que fa a les construccions al sud del recinte de taula, descriu el següent: “South of 
the temenos and east of the Gallery were a number of walls, of which only the 
foundations remanin (...)” (Murray, 1932, p. 20). Això sí, els murs són els típics de 
doble parament amb reble al mig. Considera que són petites cambres que identifica com 
a llocs d’emmagatzematge o de descans. 
 
Quant al material documentat en aquests 
espais pertany bàsicament a l’edat del ferro, 
encara que n’hi ha algun de l’edat del bronze. 
La troballa de fragments de ferro, denes de 
collar i ceràmica ibèrica li fa inclinar-se per 
una cronologia tardana, dins l’edat del ferro 
(Murray, 1932, p. 21). 
 
Al final de la publicació, es poden veure les 
làmines dels diferents materials documentats 
durant l’excavació. La varietat que hi ha és 
gran, amb una abundància de material 
talaiòtic de tot tipus, amb decoracions incises 
i, fins i tot, alguna peça amb decoració 
pintada, com es va poder documentar 
posteriorment a la Casa 4 del mateix jaciment. 
 
Referent al material fet a torn, es poden veure 
peces de procedència eivissenca, campaniana 
i ibèrica. A nivell cronològic, el conjunt es pot 
situar entre els segles III-II aC. A més, també 
es poden apreciar algunes làmines amb 
material dibuixat que corresponen a peces islàmiques. Per tant, hi ha una gran 
perduració de l’ocupació d’aquests espais. 
 
Aquesta zona va quedar abandonada després de l’excavació de M. Murray i no serà fins 
el 2010 que torni a ser objecte d’atenció arqueològica. El Ministeri de Cultura, a través 
de l’IPCE, va aportar fons per a la seva restauració i consolidació per permetre la seva 
visita pública. Els treballs realitzats per la UTE de les empreses PAC i M. Polo s’havien 
de centrar en la neteja de la zona per deixar-la en el seu estat original “(...) eliminando 
las reconstrucciones de 1933 y los muros modernos relacionados con los cercados 
agrícolas de los campos (...)” (Sintes i Isbert, 2011, p. 20). Al final van anar més enllà, 
ja que es va poder excavar alguna zona que M. Murray va deixar pendent i es van 
desmuntar tots els murs moderns pel que la zona actualment ofereix un aspecte 
totalment diferent. 
 
Així doncs, es va comprovar que la galeria identificada per M. Murray no existia i el 
“barri sud” estava conformat per les restes de tres cases talaiòtiques. Per la seva part, les 

Figura 61: “Galeria” entre el recinte de 
taula i les cases del “Barri Sud” de Trepucó 
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restes de la galeria corresponen a un edifici de finals del II mil·leni aC que va ser 
amortitzat i sobre el que en una època posterior es va construir el recinte de taula per un 
costat i les cases talaiòtiques per l’altre (Sintes i Isbert, 2011, p. 22). 
 
La Casa 148 és la més completa d’aquest conjunt i de la qual es conserva l’habitació del 
N (F segons el plànol publicat pels autors), part del que seria el pati central (G) i restes 
d’habitacions a l’est i a l’oest (H). Aquesta estructura ja l’havia excavada M. Murray, 
però no va acabar la feina i va protegir els talls estratigràfics amb munts de pedra que es 
van poder documentar amb la nova excavació (Sintes i Isbert, 2011, p. 21). Així es va 
poder completar l’excavació de la casa treballant en nivells fèrtils. 
 
Pel que fa a la planta de la casa, encara que no és de tendència circular, la seva 
distribució interna segueix el mateix patró que les documentades en altres jaciment. En 
aquest cas en estar molt inserides dins l’estructura del poblat, la seva construcció es 
devia adaptar a l’espai disponible a la zona. 
 
El mur de tancament de l’estructura és de doble parament. Està construït amb pedres de 
dimensions mitjanes per ambdues cares i, per la part interior, no té les pilastres que es 
documenten en altres estructures. Els murs de divisió interna són de parament simple. 
Es conserven dues columnes del pati central. L’accés a les habitacions de l’oest es fa per 
una llinda treballada a la roca amb rebaix per encaixar-hi una estructura de tancament. 
 
Dins aquesta Casa 1, excavada 
per PAC, es va documentar una 
seqüència estratigràfica a 
l’habitació del Nord (F) amb 
una ocupació d’època islàmica 
al nivell superficial, amb un 
fogar delimitat amb amolons i 
restes de ceràmica i teules 
(Sintes i Isbert, 2011, p. 21; 
Sintes i Villalonga, 2012, p. 
37). Per sota es troba el nivell 
arqueològic de la casa 
talaiòtica on es va poder 
documentar ceràmica feta a mà 
i a torn, “(...) así como un 
brazalete de bronze i una 
concha perforada a modo de 
colgante” (Sintes i Isbert, 2011, p. 21). Per sota del mur de la casa es van documentar 
dues sitges i altres dues van aparèixer al pati. Només una es trobava intacte, la resta ja 
van ser excavades per M. Murray i les va reutilitzar com a escombrera per als materials 
que rebutjaven (Sintes i Isbert, 2011, p. 21; Sintes i Villalonga, 2012, p. 38-39). 
 
Quant a les habitacions de l’oest (H), s‘hi va documentar una gran concentració 
d’amolons i ceràmica informe. La posterior revisió del material de la publicació de 
Cambridge va permetre comprovar que aquesta zona ja l’havien excavada i que es 

                                                           

48 Per evitar confusions amb les denominacions de les cases, les excavades per l’equip de PAC al 2010 
han estat relacionades a les fitxes com a Casa 1, 2 i 3 PAC i així es citaren en els propers capítols. 

Figura 62: Plànol del “Barri Sud” de Trepucó 
(Sintes i Isbert, 2011) 
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degué utilitzar com a espai de rebuig de material arqueològic, igual que les sitges 
comentades anteriorment (Sintes i Isbert, 2011, p. 21; Sintes i Villalonga, 2012, p. 37). 
 
De la Casa 2 es conserva el mur de tancament pel seu costat oest (que el comparteix 
amb la Casa 1) i el mur N. Són de doble parament. A nivell interior, l’únic espai 
conservat intacte, tot i que fos excavat en part per M. Murray, és l’habitació de l’oest 
(L) (Sintes i Villalonga, 2012, p. 38). La resta de la casa està destruïda. 
 
Dins aquesta habitació s’ha de destacar la troballa d’un espai que conserva un enllosat 
que estava cobert per una capa d’argila. Al seu costat hi havia una depressió que va 
proporcionar divers material: una vora d’àmfora PE 16, una agrupació de calcita, 
algunes bales de fona i un lingot de plom de secció semicircular. També dins aquesta 
habitació es va documentar una moneda romana: un as amb l’anvers amb un Janus 
bifront i el revers amb una proa de nau, que es pot situar a la 2ª ½ del segle II aC (Sintes 
i Villalonga, 2012, p. 38). Les restes d’argila i la concentració de calcita porten als seus 
excavadors a proposar l’ús d’aquesta zona com a espai de producció de ceràmica (Sintes 
i Isbert, 2011, p. 21). El lingot sembla que també s’hauria tractat al cercle ja que la seva 
forma indica que seria una refosa d’un lingot importat (Sintes i Isbert, 2011, p. 21). 
 
Finalment, la Casa 3 és la que està més arrasada de totes i d’ella només es poden intuir 
algunes restes del murs originals (Sintes i Villalonga, 2012, p. 38). Així doncs, no es pot 
saber quin era l’espai que ocuparia ni intuir la seva distribució interna. 
 
Per tant, les restes de material recuperades amb aquests treballs de l’any 2010 
proporcionen una cronologia d’ocupació entre els segles IV-II aC. És bastant similar al 
que es pot deduir del material publicat per M. Murray. Fins i tot, es parla d’una 
ocupació d’època islàmica amb la documentació d’un fogar i materials d’aquest període 
i dins el llibre de Murray es poden veure alguns dibuixos que corresponen a material 
d’aquesta cronologia. Per tant, les dues intervencions han pogut arribar a conclusions 
molt similars sobre l’adscripció cronològica dels materials d’aquesta zona. 
 
 
5.2.9.9. Datacions de C14 
 
Es disposa de datacions de C14 d’algunes de les excavacions fetes a Trepucó. Les 
mostres 25, 26 i 27 són de les campanyes fetes pel Museu de Menorca i les altres dues 
provenen de la campanya feta per l’empresa PAC. 
 
Mostra Referència Datació BP Datació Calibrada (2 σ) 
Mostra 25 IRPA-1132 2610 ± 40 BP 840-759 CAL ANE 
Mostra 26 IRPA-1140 2610 ± 40 BP 840-759 CAL ANE 
Mostra 27 IRPA-1141 2165 ± 40 BP 259-66 CAL ANE 
Mostra 4 KIA-42768 2850 ± 30 BP 1310-1050 CAL ANE 
Mostra 5 KIA-42769 2850 ± 35 BP 1130-910 CAL ANE 
Taula 15: Datacions de C14 de les excavacions fetes al jaciment de Trepucó 
 
Les mostres obtingudes a les excavacions del Museu de Menorca provenen de les cases 
adossades al talaiot NO: Les mostres 25 i 26 estarien datant el moment de reconstrucció 
d’aquesta àrea del poblat, amb la construcció de la murada i la torre quadrangular 
(Plantalamor i Van Strydonck, 1997, p. 78). Aquesta reconstrucció implicaria també 
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l’edificació de les noves cases circulars, però, en aquest cas, s’adaptarien a l’espai 
disponible, encaixonat entre el talaiot NO, la nova murada i l’espai destinat a cada unitat 
d’habitació. 
 
En canvi, la cronologia tardana de la mostra 27 parla del període de decadència del 
poblat, en un moment que ja ha patit una destrucció important per culpa de la 2ª Guerra 
Púnica i quan l’imperi romà ja ha ocupat l’illa. Aquí s’ha de tenir en compte la 
importància que agafarà el nucli de Maó, per la seva posició estratègica sobre el port en 
detriment dels poblats del voltant, allunyats de la costa (Plantalamor i Rita, 1986; 
Plantalamor, 2000, p. 1683). 
 
La segona sèrie de datacions correspon al treball fet per PAC al jaciment l’any 2010 i 
estan centrades en l’edifici amortitzat sobre el que es va construir el recinte de taula. 
Aquestes datacions es troben entre finals del II i inicis del I mil·lenni aC (Sintes i Isbert, 
2011, p. 22; Sintes i Villalonga, 2012, p. 40). No hi ha cap datació dels nivells 
arqueològics de les cases talaiòtiques. 
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CAPÍTOL 6 

 
ESTUDI ARQUITECTÒNIC 

 
 
Dins aquest capítol es farà una anàlisi dels diferents elements que componen la 
construcció de la casa talaiòtica, tant pel que fa als materials com als elements 
estructurals. Es veuran les seves principals característiques i llocs on es documenten, per 
tal d’intentar obtenir una visió més global del que és la casa talaiòtica. En base a 
l’anàlisi feta de cada cas concret al capítol 5, com a punt de partida es pot proposar un 
esquema de com seria un cercle talaiòtic per veure on es poden documentar diferents 
elements que s’aniran analitzant: 

 

Figura 63: Proposta de com podria ser un cercle talaiòtic ideal, en base a la informació recuperada 
de les estructures excavades 
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6.1. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 
En la construcció de les cases talaiòtiques intervenen tres tipus de materials diferents: la 
pedra, l’argila i la fusta. Els dos primers es troben als jaciments. La pedra està totalment 
a la vista, mentre que l’argila es pot documentar a les intervencions arqueològiques. En 
canvi, la fusta, en ser un material orgànic, tendeix a desaparèixer. Per tant, no és un 
material fàcil de trobar als jaciments d’hàbitat, però indirectament es tenen elements 
constructius que parlen de la seva utilització a les cases talaiòtiques. 
 
 
6.1.1. La pedra 
 
El material bàsic de construcció utilitzat pel món talaiòtic és el que tenen més a l’abast: 
la pedra. La majoria d’assentaments prehistòrics estan localitzats a la zona sud de l’illa 
sobre la plataforma miocènica formada per materials calcaris i calcarenítics. El seu grau 
de compactació varia segons la zona o el moment geològic de la seva formació pel que a 
l’illa es distingeix entre el que és la pedra o roca viva, molt compacte, i el marès, un 
material més tou. Aquest material calcari és ideal per poder ser tallat i utilitzat com a 
material constructiu i així ho ha estat des dels primers assentaments humans a l’illa fins 
a l’actualitat, ja que encara queda a Menorca alguna cantera de marès en actiu 
(Llompart et alii, 1979; Fornós i Obrador, 2010; Rosell i Llompart, 2014). 
 
La seva provisió pels constructors talaiòtics és molt fàcil. La mateixa construcció dels 
cercles proporcionaria material, en rebaixar el pendent del terreny i així anivellar el sòl 
d’ocupació. La resta de material necessari per a la construcció de les cases l’obtindrien 
d’afloraments rocosos propers als jaciments. Aquest tipus de roca és molt abundosa a 
tot el migjorn de Menorca i l’escassetat de la capa de terra fa que els afloraments de 
roca mare siguin molt presents. 
 
Les canteres no han estat objecte de cap estudi detallat per part dels arqueòlegs. La 
única autora que parla d’aquest tema és Mª Lluïsa Serra on diu el següent: “Las 
canteras, abiertas a cielo abierto, son mucho más fáciles de localizar, y aunque es 
forzoso reconocer que la gran cantidad de piedras que absorbía la erección de un 
poblado debía obligar a sus constructores a buscarlas donde fuera necesario, la 
observación de los alrededores de una estación permite deducir que el principal centro 
proveedor de materiales estaba inmediato al lugar donde se construía, obedeciendo ello 
naturalmente al principio del menor esfuerzo” (Serra, 1963, p. 188). Va poder 
documentar canteres al voltant de diversos jaciments: Son Catlar, Talatí de Dalt, Torre 
d’en Galmés, Rafal Rubí i Sant Vicenç d’Alcaidús-Biniaiet. Sobre Rafal Rubí, per 
exemple, explica que ha localitzat dos punts d’extracció de material amb “claras huellas 
de extracción de las piedras características de las navetas, no muy largas, y en cambio 
anchas y bien cortadas” (Serra, 1963, p. 191). També menciona la presència d’un parell 
de columnes retallades en una cantera al costat del jaciment de Biniaet-Sant Vicenç 
d’Alcaidús, una totalment extreta i l’altra parcialment retallada a la roca mare (Serra, 
1936, p. 191-192). 
 
On sí es té un estudi més detallat de la cantera, del procés d’extracció dels blocs de 
pedra, del seu trasllat i col·locació al seu lloc és al jaciment talaiòtic de Son Fornés 
(Montuïri, Mallorca). L’equip d’arqueòlegs que treballen en aquest jaciment va fer una 
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proposta que, de moment, és l’únic estudi fet sobre el tema (Gasull et alii, 1982) i que 
ha estat seguida per altres investigadors en treballs posteriors (Coll, 1997; Garcia, 
2006). 
 
La cantera del poblat de Son Fornés està dins el mateix jaciment, a la part més alterosa. 
Allà queden restes de l’extracció dels blocs de pedra, en forma de graderia, que té unes 
dimensions idèntiques a les pedres utilitzades per a la construcció de talaiot 1. A més, la 
distància a recórrer és d’uns 75-100 m, pel que és el lloc ideal per obtenir el material per 
a la construcció de l’edifici (Gasull et alii, 1982, p. 219). 
 
L’extracció dels blocs es fa obrint un solc a 
la superfície de la roca. El material utilitzat, 
segons els autors de l’estudi, és la pedra 
foguera, que és prou forta i resisteix molt bé 
la fricció contra la pedra calcària, de tal 
forma que aquesta es va desgastant i es fa un 
solc, mentre que la pedra foguera no pateix 
gairebé cap tipus de desgast. Una volta feta 
una depressió d’uns 20 cm de profunditat, es 
posaven falques de fusta que posteriorment 
es banyaven a fi que s’expandissin i, 
d’aquesta forma, separar el bloc de la roca 
mare (Gasull et alii, 1982, p. 220-221). 
 
Per al transport dels blocs, proposen tant la 
utilització de la tracció animal com la 
humana. Els bous arrossegarien les pedres 
fins al lloc de construcció. Per poder fer aquesta feina es necessitarien cordes per lligar 
les pedres als animals. Pel que fa al terreny sobre el que passaran, el poden preparar 
d’alguna forma (enllosat de pedres, trineu de fusta, sobre troncs que anirien rodant) per 
tal de facilitar la feina d’arrossegament. Respecte als homes, els sistemes per traslladar 
les pedres serien similars, encara que s’haurien d’anar utilitzant sistemes de seguretat 
combinant l’ús de cordes i punts de subjecció (Gasull et alii, 1982, p. 221-224). 
 
Finalment, la col·locació dels blocs en el seu 
lloc s’anirà fent en base a rampes de terra 
que aniran augmentant la seva alçada a 
mesura que es van completant les filades. 
Quan s’hagi assolit l’alçada desitjada a 
l’edifici, es retirarà la terra. Els autors 
calculen que per a la construcció del talaiot 
1 de Son Fornés, es podria haver utilitzat la 
força d’uns quaranta o cinquanta individus 
durant un període de dos mesos (Gasull et 
alii , 1982, p. 226-229). 
 
El procés constructiu descrit per a Son 
Fornés podria ser totalment aplicable als 
jaciments de Menorca. La descripció que fa 
Mª Lluïsa Serra sobre les canteres que va 

Figura 64: Proposta d’extracció i transport dels 
blocs de pedra (Lull et alii, 2011) 

Figura 65: Proposta de col·locació dels blocs de 
pedra (Lull et alii, 2011) 
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documentar i els blocs de pedra que es van extreure d’elles són perfectament 
compatibles amb la proposta feta per Son Fornés. 
 
L’obtenció de la matèria primera per a la construcció dels edificis talaiòtics es fa al 
mateix jaciment o en zones molt properes per evitar haver de transportar els blocs de 
pedra una distància molt llarga. Des del treball de Mª Lluïsa Serra no hi ha hagut cap 
investigador que li hagi dedicat atenció, pel que l’estudi de les canteres és un tema 
pendent dins de l’arqueologia menorquina. 
 
 
6.1.2. L’argila 
 
La utilització de la terra com a material constructiu no és molt present dins el registre 
del món talaiòtic, com es pot veure als resultats de les excavacions que es coneixen avui 
dia. No s’ha conservat en bones condicions, ja que només s’han pogut recuperar petits 
fragments, però que tot i això poden indicar la seva funcionalitat. Molt possiblement 
haurien format part de revestiments de parets i per completar els sostres de les cases. En 
algun cas, també haurien servit com a element moble dins una habitació de la casa o 
altres peces devien ser utilitzades com a elements complementaris a la cuina de la casa, 
materials que seran revisats en posteriors apartats. 
 
L’estudi del material d’argila documentat al 
Cercle 7 i el seu pati exterior indica que va 
ser utilitzat com a part de l’estructura del 
sostre de les habitacions. Els fragments 
conservats no són de grans dimensions, però 
en ells es poden apreciar les empremtes de 
les branques que completaven el sostre. 
Aquesta part de la casa estaria formada per 
bigues de fusta estalonades sobre les 
columnes del pati i la paret exterior del 
cercle formant un entramat que seria 
completat amb terra argilosa. Amb el pas del 
temps, el sol assecaria aquest material aïllant 
totalment l’habitació de l’exterior. Quan 
s’hauria col·lapsat la casa pel seu abandó o 
destrucció sobtada aquest material s’hauria 
mesclat amb la resta d’objectes. La seva 
fragilitat en no ser un material cuit al foc hauria provocat la seva gran fragmentació, fet 
pel qual només ha arribat algun petit tros d’argila i no plaques més grans (Lara, 2015; 
Carbonell et alii, en premsa). 
 
Al Cercle Cartailhac, els seus excavadors van documentar un nivell sedimentari 
composat per fragments d’argila mesclades amb pedres petites. El seu gruix era 
important. L’interpreten com a part de la teulada de la casa. Tot i això, no donen cap 
dada sobre possibles empremtes vegetals que pogués tenir el material (Sintes, 2015, p. 
76). 
 
Per les seves condicions de fragilitat, l’argila no arriba en bones condicions, però està 
clar que és present dins les cases talaiòtiques. Falten més estudis detallats d’aquest tipus 

Figura 66: Fragment d’argila amb empremtes 
de branques recuperat del Cercle 7 

de Torre d’en Galmés 
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de material, ja que no se li ha fet gaire cas a les publicacions de les excavacions i pot 
proporcionar informació prou valuosa per a l’estudi arquitectònic de les cases. 
 
 
6.1.3. La fusta 
 
En ser un material de procedència orgànica, no ha arribat fins avui dia més que en 
contexts molt especials com són les coves que han pogut mantenir unes condicions 
estables de temperatura i humitat (Es Càrritx, Es Mussol, Es Pas o Sa Cova Murada). 
Als jaciments d’habitació les condicions ambientals són totalment diferents i molt 
canviants pel que la fusta tendeix a podrir-se i desaparèixer. Només es pot trobar en 
forma de carbó o per les empremtes que ha deixat a l’argila. 
 
La seva utilització en les construccions d’hàbitat talaiòtiques abraçaria diferents àmbits. 
 
Un primer àmbit seria a nivell estructural. Els sostres de les cases molt probablement 
serien una combinació de terra i elements vegetals que amb el sol s’acabaria assecant i 
creant una capa compacta. Més endavant es dedica l’apartat 6.2.3. a analitzar les 
cobertes dels edificis, pel que serà allà on aquest àmbit es desenvoluparà més 
àmpliament. 
 
Un segon àmbit seria com a element de tancament. S’han pogut documentar retalls al 
terra al costat de portes (Edifici 1 de Torre d’en Galmés, Casa Serra Belabre de 
Biniparratx Petit), rebaixos als llindars d’accés a les habitacions (Cercle 6 i Cartailhac 
de Torre d’en Galmés, Casa 3 de Trepucó, Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús, Cases 
AENA i Serra Belabre de Biniparratx Petit) i pedres de polleguera per encaixar l’eix de 
la porta i permetre el seu gir (Cercles 1, 3 i Edifici 1 de Torre d’en Gamés; també a 
l’excavació de Talatí de Dalt). No s’ha pogut documentar cap d’aquests tancaments de 
fusta, però la presència d’aquests elements lítics indiquen la seva existència. 
 
Quant al tipus de material utilitzat, només es compta amb les dades obtingudes de les 
restes de carbons estudiades als diferents cercles. En elles es pot veure les diferents 
espècies vegetals que són les idònies per haver estat utilitzades per fabricar aquests 
elements de porta o tancament d’espais: el pi, l’ullastre, el llentiscle, el boix i el bruc. 
Aquests arbres s’han documentat a les excavacions de l’Edifici 2 de Torre d’en Galmés 
(Pérez-Juez et alii, 2007, p. 65-69) mentre que a les excavacions de Talatí de Dalt es 
van poder documentar carbons d’ullastre (Juan i Pons, 2005, p. 230). 
 
En altres tipus de jaciments on s’ha pogut documentar fusta perfectament conservada, el 
material utilitzat és prou divers. Així, a la cova d’Es Mussol predomina totalment 
l’ullastre i només hi ha un fragment d’objecte fet de boix, mentre que a la cova d’Es 
Càrritx els objectes són de pi, boix o ullastre (Lull et alii, 1999). A la cova d’Es Pas la 
varietat de les fustes amb les que fan els objectes (civeres i taps de recipients) encara és 
més gran amb arboç, boix, bruc, llorer, aladern i pi (Picornell, 2012, p. 182-186). Per 
tant, es pot veure que la varietat de fustes utilitzades durant la prehistòria de Menorca és 
àmplia, pel que en podrien haver utilitzat qualsevol d’aquestes per confeccionar un tipus 
de tancament per a les habitacions dels cercles talaiòtics. 
 
La fusta és un material que és difícil que es pugui conservar fins avui als jaciments 
d’hàbitat per les seves condicions ambientals. Amb tot, els diferents elements 
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arquitectònics descrits (rebaixos al terra, llindars amb rebaix, argiles amb marques de 
branques) deixen clar que els talaiòtics l’utilitzen. A més, el seu ús per fer les cobertes 
de les cases i, possiblement, altres construccions, demostra la seva importància dins el 
món talaiòtic. 
 
 
6.2. ELEMENTS ARQUITECTÒNICS 
 
 
6.2.1. Fonamentació 
 
Les cases talaiòtiques es troben assentades directament sobre el terreny natural. La 
configuració geològica del migjorn de Menorca, amb la plataforma calcària miocènica, 
fa que la roca mare estigui a la vista o molt propera a la superfície. Per tant, als talaiòtics 
els va resultar molt senzill arribar a aquesta roca i construir a sobre les seves 
edificacions. 
 
La pròpia situació i organització dels assentaments condiciona la fonamentació de les 
cases. El fet d’ubicar els poblats en llocs alterosos, situant els edificis principals a la 
zona més elevada i la resta d’edificacions a les faldes dels turons fa que les cases 
talaiòtiques s’adaptin al terreny. 
 
Com es construeix en zones on hi ha un 
pendent pronunciat, a l’hora d’anivellar 
el terreny per crear un espai habitable a 
la mateixa cota, una part de l’estructura 
de la casa sol correspondre a la mateixa 
roca mare. Així, com les cases tenen la 
façana orientada cap al sud, la zona nord 
de la casa està formada en part per la 
roca mare retallada i mentre es va cap al 
sud, la resta del perímetre ja està 
construït amb blocs de pedra. 
 
Com ja s’ha comentat a l’apartat 6.1.1., 
amb les feines de rebaix de la roca mare, 
la pedra que es trauria s’aprofitaria com 
a material de construcció per a la 
mateixa casa (Guerrero et alii, 2007, p. 
20; Perez-Juez et alii; 2007, p. 55; Sintes i Isbert, 2009 p. 255). Així doncs, la primera 
cantera d’on s’obtindria el material seria la pròpia casa. D’aquí només es podria obtenir 
una part del material, pel que seria necessari extreure més material de les zones 
adjacents, però no havia de ser cap problema per la pròpia configuració geològica dels 
terrenys de l’illa. 
 
Les cases on es pot veure aquest rebaix de la roca per a la seva construcció són molt 
nombroses. De fet, es podrien incloure aquí dins totes les que han estat objecte d’estudi 
dins aquest treball: les cases de Sant Vicenç d’Alcaidús, Trepucó, Torelló, Torre d’en 
Galmés i Biniparratx Petit. S’ha de destacar en alguns casos que la mateixa roca mare és 
utilitzada per crear elements arquitectònics, com són els murs de les habitacions oest del 

Figura 67: Mur interior N del Cercle 6 de Torre 
d’en Galmés, on es pot veure la roca mare i el 

mur construït 
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Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús (Serra, 1964, p. 92), les diferències de nivell dels 
diferents espais documentats als cercles de Torelló d’en Sintes i Biniparratx Petit 
(Hernández, 2007, p. 6-7) o les escales que donen accés a diferents espais dins el Cercle 
4 de Sant Vicenç d’Alcaidús (Serra, 1969, p. 249). 
 
Els murs de la casa s’assenten doncs, directament sobre la roca mare. En la gran majoria 
d’elles, si es retiressin els murs delimitadors, es podria seguir la seva planta pel rebaix 
fet per obtenir l’espai habitable49. Però en algun cas s’ha pogut veure com el terreny està 
retallat seguint l’amplada del mur de la casa, pel que si es retirés l’edifici quedaria 
aquesta línia marcant la planta50. Per tant, la seva construcció directament sobre la roca 
assegura la seva estabilitat i és un fet que ha afavorit la seva conservació. 
 
La fonamentació d’una casa és un element clau per a la seva estabilitat i conservació. La 
roca mare compleix perfectament aquesta funció i així s’ha pogut documentar a totes les 
cases excavades. Per tant, és un element que es pot estar segur que es continuarà 
documentant a les properes cases que siguin objecte d’estudi. 
 
 
6.2.2. Els murs 
 
Els murs de les construccions talaiòtiques es fan amb pedra. És el material constructiu 
més abundós a l’illa i van ser capaços de desenvolupar la tècnica necessària per a la 
seva extracció, poliment, trasllat i instal·lació, per poder crear els edificis que han 
arribat fins a l’actualitat. La seva tècnica constructiva és la pedra en sec, sense cap altre 
tipus de material aglutinador. Únicament, quan es troben murs de doble parament, el seu 
interior és reomplert amb terra i reble. 
 

Mur exterior Murs interns Codi51 Estructura 
Tipologia Construcció exterior Construcció interior Tipologia Construcció 

BTV-01 Casa 1 Doble parament Blocs verticals 
Parament horitzontal + 
pedres mitjanes i 
petites 

    

BTV-01 Casa 2 Doble parament         

BTV-01 Casa 3 Doble parament Blocs verticals 
Parament horitzontal + 
pedres mitjanes i 
petites 

    

SVA-01 Casa 1 Doble parament 
Sòcol + blocs verticals 
+ filades horitzontals 

Parament horitzontal + 
pedres mitjanes i 
petites 

Mur simple 
Parament horitzontal + 
pedres mitjanes i petites 

                                                           

49 Es pot veure amb l’Edifici 1 de Torre d’en Galmés, per exemple, on es va retirar el mur nord de la casa 
i no es té cap marca que indiqui el gruix que tenia originalment, però es pot seguir el seu recorregut per la 
roca mare retallada. 
50 Al Cercle 4 de Sant Vicenç d’Alcaidús, a la part nord hi ha un tram de mur desaparegut i es pot veure 
clarament aquesta fonamentació; també és possible seguir aquesta marca al cercle Serra Belabre de 
Biniparratx Petit (Guerrero et alii, 2007, p. 20). 
51 Per a la confecció dels quadres de dades s’utilitzarà el codi assignat a cada jaciment per part del Consell 
Insular de Menorca i ja mencionat dins el capítol 4.2, seguit del nom de l’estructura sobre la que s’ofereix 
algun tipus d’informació. 
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SVA-01 Casa 2 Doble parament 
Sòcol + blocs verticals 
+ filades horitzontals 

Parament horitzontal + 
pedres mitjanes i 
petites 

Mur simple 

1/ Sòcol i grans pedres; 
2/ Parament horitzontal 
+ pedres mitjanes i 
petites 

SVA-01 Casa 3 Doble parament Blocs verticals 
Parament horitzontal + 
pedres mitjanes i 
petites 

Mur simple 
Parament horitzontal + 
pedres mitjanes i petites 

SVA-01 Casa 4 Doble parament Blocs verticals 
Parament horitzontal + 
pedres petites 

Mur simple 
Parament horitzontal + 
pedres grans 

BPT-01 AENA  Doble parament Sòcol + blocs verticals 
Parament horitzontal + 
pedres mitjanes i 
petites 

Mur simple 
Parament horitzontal + 
pedres grans 

BPT-01 Serra Belabre  Doble parament Sòcol + blocs verticals 

1/ Roca mare; 2/ 
Parament horitzontal + 
pedres mitjanes i 
petites 

Mur simple   

HTM-01 Estructura 2 Doble parament     

1/ Mur 
simple; 2/ 
Doble 
parament 

  

HTM-01 Estructura 4 
1/ Mur simple; 
2/ Doble 
parament 

Blocs verticals   Mur simple   

HTM-01 Estructura 5 Doble parament     Mur simple   

HTM-01 Estructura 6 
1/ Mur simple; 
2/ Doble 
parament 

        

HTM-01 
Estructura 7-8-
12 

Doble parament Grans blocs   Mur simple   

HTM-01 Estructura 10       Mur simple   

SNC-01 Monument 2 Doble parament 
Sòcol + blocs verticals 
+ lloses horitzontals 

Parament horitzontal + 
pedres petites 

Mur simple 
Reutilització d’elements 
anteriors com columnes 

SNC-01 Monument 3 Doble parament Sòcol + blocs verticals 
Parament horitzontal + 
pedres petites 

Mur simple 
Parament horitzontal + 
pedres petites 

SNC-01 Monument 5 Doble parament 
Sòcol + blocs verticals 
+ filades horitzontals 

Parament horitzontal + 
pedres petites 

1/ Mur 
simple; 2/ 
Doble 
parament 

Parament horitzontal + 
pedres petites 

TOV-01 Casa 1 Doble parament Sòcol + blocs verticals 
Parament horitzontal + 
pedres petites 

Mur simple 
Parament horitzontal + 
pedres petites 

TOV-01 
Torelló d'en 
Sintes 

Doble parament Sòcol + blocs verticals 
Parament horitzontal + 
pedres mitjanes i 
petites 

Mur simple Sòcol + blocs verticals 

TGA-01 Cercle 1 Doble parament   
Parament horitzontal + 
pedres petites 

1/ Mur 
simple; 2/ 
Doble 
parament 

Parament horitzontal + 
pedres mitjanes i petites 

TGA-01 Cercle 2 Doble parament Sòcol + blocs verticals 
Parament horitzontal + 
pedres petites 

Mur simple 
Parament horitzontal + 
pedres mitjanes i petites 
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TGA-01 Cercle 3 Doble parament Sòcol + blocs verticals 
Parament horitzontal + 
pedres petites 

    

TGA-01 Cercle 6 Doble parament Sòcol + blocs verticals 
Parament horitzontal + 
pedres petites 

Mur simple 
Blocs verticals (altres 
murs perduts) 

TGA-01 Cercle 7 Doble parament Sòcol + blocs verticals 
Parament horitzontal + 
pedres petites 

Mur simple 
Parament horitzontal + 
pedres mitjanes i petites 

TGA-01 Edifici 1 Doble parament Sòcol + blocs verticals 
Parament horitzontal + 
pedres mitjanes i 
petites 

Mur simple 
1/ Blocs verticals; 2/ 
Parament horitzontal + 
pedres petites 

TGA-01 Edifici 2 Doble parament Sòcol + blocs verticals 
Parament horitzontal + 
pedres petites 

Mur simple 
Parament horitzontal + 
pedres petites 

TGA-01 
Cercle 
Cartailhac 

Doble parament 
Sòcol + blocs verticals 
+ filades horitzontals 

Parament horitzontal + 
pedres petites 

Mur simple 
1/ Blocs verticals; 2/ 
Parament horitzontal + 
pedres mitjanes i petites 

TTT-01 Galeria 2 Doble parament Sòcol + blocs verticals   Mur simple   

TRP-01 Casa 1       Mur simple 
Parament horitzontal + 
pedres petites 

TRP-01 Casa 3 Doble parament Blocs verticals   Mur simple   
TRP-01 Casa 4 Doble parament Blocs verticals?   Mur simple   
TRP-01 Casa 5 Doble parament Blocs verticals?   Mur simple   
TRP-01 Casa 1 (PAC) Doble parament Blocs verticals   Mur simple   
TRP-01 Casa 2 (PAC) Doble parament Blocs verticals   Mur simple   

Taula 16. Relació de cases amb els diferents tipus de murs documentats en elles. 
 
Pel que fa als murs, es pot distingir dos tipus diferents: murs amb parament vertical i 
murs amb parament horitzontal. Dins les cases talaiòtiques es poden documentar murs 
de les dues tipologies, en alguns casos combinats formant el que es denomina murs de 
doble parament i en altres casos de forma individual com a murs simples.  
 
El mur de parament vertical està format per diverses parts. Primer de tot es troba un 
sòcol de blocs col·locats horitzontalment sobre el terreny. Per sobre d’aquest sòcol, es 
col·loquen blocs de pedra de grans dimensions i forma rectangular en posició vertical. 
Finalment, per sobre dels blocs verticals es poden tornar a col·locar blocs en posició 
horitzontal per tal d’aconseguir que el mur arribi a l’alçada desitjada pels seus 
constructors. 
 
El mur de parament horitzontal consisteix en la col·locació de les pedres formant filades 
en horitzontal i superposades una damunt l’altra. Es col·locaran tantes filades com 
siguin necessàries per arribar a assolir l’alçada projectada pels seus constructors. 
 
Es poden distingir diferents tipus de murs, segons les diferents dimensions de les pedres 
que el conformen: 
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-Murs amb blocs de grans dimensions: normalment corresponen al parament exterior 
dels talaiots, però també es poden veure en les façanes de diversos edificis, com el 
recinte de taula de Torre d’en Galmés o el Monument 5 de So na Caçana. 
 
-Murs amb pedres de petites i mitjanes dimensions: es solen utilitzar a l’interior de les 
construccions talaiòtiques, per dividir els espais interns, o, com a cara interior del mur 
delimitador. En aquest darrer cas, poden tenir pilastres (monolítiques i/o polilítiques) 
encaixades o adossades en el seu recorregut. 
 
Com ja s’ha comentat més amunt, la tècnica constructiva utilitzada per a la confecció 
d’aquests murs correspon a la de la pedra en sec. Per tant, no tenen cap element 
aglutinador tipus morter o ciment. Per aconseguir que les pedres estiguin situades de 
forma estable dins el mur, els constructors talaiòtics utilitzen falques de pedra. És una 
tècnica que es continua utilitzant actualment, però amb una diferència notable: les 
construccions de pedra seca fetes a Menorca en època moderna i contemporània 
utilitzen les falques al costat interior del mur pel que no queden a la vista, mentre que 
els talaiòtics les utilitzen a la cara exterior, així que són ben visibles avui dia. 
 

 
Pel que fa als murs que presenten un doble parament, el seu interior és omplert amb 
reble i terra per tal de donar estabilitat i solidesa a la construcció. Alhora, tota aquesta 
forma de construir contribuirà a crear uns murs que han d’aïllar l’interior dels edificis de 
l’exterior i crear així unes millors condicions d’habitabilitat. 
 
Els murs utilitzats en la construcció de les cases talaiòtiques corresponen a les dues 
tipologies descrites i presenten diferents característiques depenent del lloc on són 
utilitzats. 
 
El mur delimitador de les cases talaiòtiques és de doble parament en la majoria dels 
casos estudiats52 . La cara exterior està formada pel parament de lloses verticals, mentre 
que l’interior correspon al de lloses horitzontals. 
 

                                                           

52 En algun no es pot veure la seva tipologia per les circumstàncies de la seva conservació, com passa al 
Cercle 1 de Torre d’en Galmés, tot i que molt probablement segueix la tònica de la resta de construccions. 

Figura 68: Dreta : Mur exterior del Cercle 7, on s’aprecien les falques de pedra 
Esquerra: Façana d’una barraca de pont del lloc de Son Aparets (Ciutadella) 
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Per tant, el mur exterior està format per un sòcol de blocs col·locats horitzontalment 
sobre la roca mare. Posteriorment, es col·loca una filada de blocs rectangulars 
verticalment sobre el sòcol. Per assentar els blocs és habitual la utilització de falques 
que ajuden a estabilitzar-los. Com ja s’ha comentat, les falques es col·loquen a la part 
exterior. Aquestes parts són les que habitualment han arribat fins avui, en millor o pitjor 
estat de conservació. En alguns casos, més excepcionals, s’ha pogut documentar la 
continuació de mur en alçada, amb la disposició de filades de pedres en posició 
horitzontal per sobre dels blocs verticals. Fins i tot, en algun cas s’han retallat parts dels 
blocs per ajustar millor les filades superiors, com passa a la façana del Cercle Cartailhac 
de Torre d’en Galmés o al Monument 5 de So na Caçana. 
 
La paret interior del mur delimitador està construïda amb pedres de petites i mitjanes 
dimensions col·locades horitzontalment. En molts casos es documenten pilastres 
inserides dins el seu recorregut. Aquest és un recurs arquitectònic utilitzat per donar 
major solidesa al mur i evitar que tengui tendència a col·lapsar. En altres casos, les 
pilastres estan adossades al mur interior. 
 
La paret exterior podia tenir una mica més d’alçada que la interior, quan aquest mur 
estava complert. Així, aquesta mena d’escaló podria haver servit com a suport de la 
coberta de l’edifici, de tal forma que la fusta tingués la pedra com a límit i no es 
mogués. Per sobre, l’entramat de fusta i branques es completaria amb argila amb 
l’objectiu de què el mur exterior i la coberta estiguessin a la mateixa alçada i no 
s’acumulés aigua en aquesta zona, on s’ajuntarien aquests dos elements. 
 
En aquests murs interiors també és possible trobar fornícules53. Són espais que es 
deixen buits als murs i que es podrien haver utilitzat per deixar objectes. Per a la seva 
construcció, s’utilitzen lloses planes de la mida desitjada que es col·loquen en vertical i 
horitzontal per fer una espècie de caixa o espai buit. Es poden veure diferents exemples 
als Cercles 7 i Cartailhac de Torre d’en Galmés, al Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
o al Monument 5 de So na Caçana. 
 
Codi Estructura Fornícula Alçada Amplada Fondària 
SNC-01 Monument 5 Fornícula 1 25 42 43 
SNC-01 Monument 5 Fornícula 2 35 61 60 
SNC-01 Monument 5 Fornícula 3 31 55 43 
SNC-01 Monument 5 Fornícula 4 39 48 72 
SNC-01 Monument 5 Fornícula 5 42 45 52 
SNC-01 Monument 5 Fornícula 6 35 39 52 
SNC-01 Monument 5 Fornícula 7 34 60 45 
SNC-01 Monument 5 Fornícula 8 39 47 43 
TGA-01 Cercle 7 Fornícula 1 88 36 40 

TGA-01 Cercle 7 Fornícula 2 61 24 42 

TGA-01 Cercle 7 Fornícula 3 47 57 48 

TGA-01 Cartailhac Fornícula 1 56 65 77 
      44,3 48,3 51,4 
Taula 17. Dimensions de les fornícules documentades als cercles talaiòtics. 
 
                                                           

53 En els textos de diversos autors aquests espais solen aparèixer denominats com a armaris o nínxols. En 
aquest treball s’ha optat pel terme de fornícula per ser més genèric ja que no es tenen dades que parlin 
clarament de la seva funcionalitat. 
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Com es pot veure, no són uns espais de grans dimensions, pel que s’ha de suposar que la 
seva funció és deixar algun objecte: una llumeta, aliments, algun objecte simbòlic. Però 
les excavacions fetes fins ara no permeten poder definir la seva funcionalitat. 
 
Aquests murs de tancament tenen unes dimensions 
importants d’un metre o més d’amplada (Serra, 1965, p. 
162; Hernández, 2007, p. 3). Així, podrien servir 
perfectament com a element de suport d’algun element 
arquitectònic relacionat amb la coberta de l’edifici, 
alhora que també permetria mantenir les habitacions de 
la casa aïllades de les condicions atmosfèriques. 
 
La part interna del mur delimitador dels cercles 
talaiòtics està construïda recordant la tècnica de la falsa 
cúpula. Aquest mètode constructiu consisteix en anar 
col·locant filades de pedra de tal forma que mentre va 
pujant, cada filada sobresurt una mica respecte 
l’anterior. D’aquesta forma s’aconsegueix reduir una 
mica l’espai a cobrir de les habitacions, encara que no 
s’arribarà a tancar mai el sostre amb aquesta tècnica. Mª 
Lluïsa Serra ja parla que en els cercles talaiòtics, “(...) a 
medida que las hiladas van alcanzando altura se cierran 
por el sistema de falsa cúpula (...)” (Serra, 1965, p. 
154). Aquesta autora no menciona específicament cap jaciment, però tenint en compte 
els llocs on va treballar, aquesta observació l’havia de fer en relació al Cercle de Torelló 
d’en Sintes i els de Sant Vicenç d’Alcaidús. També es pot apreciar aquesta inclinació 
dels murs interiors als Cercles 7 i Cartailhac de Torre d’en Galmés. 
 
Els murs de divisió interna de les cases talaiòtiques són majoritàriament de parament 
simple, compost per una sola filada de pedres, però en algun cas puntual, poden 
correspondre a murs de doble parament. No són molt abundants i, en aquest cas, les 
dues cares del mur estan construïdes amb pedra petita i mitjana col·locada de forma 
horitzontal i reble al mig. S’en pot trobar algun a l’interior del Monument 5 de So na 
Caçana. 
 
Com ja s’ha comentat, la majoria dels murs 
de divisió interna dels cercles talaiòtics són 
de parament simple. Estan construïts amb 
pedres de petites i mitjanes dimensions amb 
una disposició relativament horitzontal. En 
algun cas poden tenir una pilastra inserida al 
mig del seu recorregut, fet bastant habitual 
als murs dels fogars, com es veurà a 
l’apartat 6.2.8., o en el mur que separa les 
habitacions NO i NE del Cercle 7 de Torre 
d’en Galmés. 
 
En aquests murs és molt habitual la 
reutilització d’elements inicialment amb una 
altra funció, com són els amolons o molins 

Figura 69: Mur delimitador de 
doble parament de 
Torelló d’en Sintes 

Figura 70: Mur que separa les habitacions NO i 
NE del Cercle 7 de Torre d’en Galmés 
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de vaivé. Un cop amortitzats són reutilitzats de diverses formes: com a parts dels murs 
interns de les cases talaiòtiques, per formar bancades davant les habitacions de l’oest o 
per delimitar els fogars en respecte dels patis centrals dels cercles. 
 
En algun cas puntual, aquests murs simples de divisió interna poden estar construïts de 
forma diferent. Algunes cases tenen murs fets amb lloses planes col·locades 
verticalment, com es pot veure a Torelló d’en Sintes, o és la mateixa roca mare 
rebaixada la que fa de mur, deixant una línea de roca sense excavar a mena d’envà, com 
passa a les habitacions O del Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús. 
 
L’alçada conservada dels murs de divisió interna no és molt gran, però el més probable 
és que també assoleixin la mateixa altària que les columnes, pilastres i mur delimitador. 
D’aquesta forma podrien complir una doble funcionalitat: fer la funció d’envà separador 
entre dos àmbits i ser un complement a l’estructura de cobriment de l’habitació, ja que 
alguna part de l’entramat de bigues de fusta es podria haver estalonat a sobre seu. En ser 
un mur simple, no s’ha de descartar la possibilitat que estiguessin recoberts d’argila que, 
quan s’hauria assecat, li podria donar més estabilitat, per tal de compensar la seva 
alçada. 
 
Els murs de les cases talaiòtiques poden tenir diferents tipologies, com s’acaba de veure. 
La funció que tindran en relació als diferents elements arquitectònics marcaran la seva 
tipologia, ja que els murs delimitadors són de grans dimensions i tindran una doble 
funció: serviran de suport a elements estructurals de la casa talaiòtica i com a aïllant de 
l’exterior. Pel que fa als murs de divisió interna, tindran la funció de separar àmbits i 
poden haver completat els punts de suport de l’estructura de cobriment de les 
habitacions. 
 
 
6.2.3. Les cobertes 
 
De les cobertes dels cercles d’habitació no es té molta informació. S’ha de tenir en 
compte que no ha arribat cap casa que hagi conservat aquesta part. Mª Lluïsa Serra no 
descarta que les habitacions estiguessin cobertes amb bigues de pedra, però no té clara 
aquesta solució ja que no ha arribat material lític que es pugui relacionar amb elements 
de cobriment (Serra, 1962, p. 176-177; 1965, p. 159). Amb tot, la primera hipòtesi que 
planteja és el cobriment amb fusta i branques (Serra, 1962, p. 172; 1965, p. 159). 
 
Entre els materials que s’han pogut documentar, hi ha fragments d’argila que 
proporcionen informació sobre com podien ser aquests sostres. S’estaria davant uns 
fragments de material d’argila sense coure. En ells es poden apreciar les empremtes 
d’elements vegetals, pel que la composició dels sostres seria una combinació de 
branques i argila. Les branques estarien col·locades com a bigues creant un entramat de 
cobriment i s’acabaria de tapar tot utilitzant aquesta argila, formant el que s’anomena 
torxis. Aquesta argila estaria sense coure, però amb el pas del temps, el sol l’hauria 
assecada prou com perquè hagin pogut arribar els fragments que s’han documentat a 
excavacions com el Cercle 7 de Torre d’en Galmés (Ferrer et alii, 2008, p. 17; Lara, 
2015). 
 
La col·locació de les bigues de fusta es podria haver fet aprofitant les pilastres que estan 
inserides a la cara interna del mur delimitador dels cercles. Així, les bigues principals 



Caractetizació de l’espai de l’hàbitat protohistòric de l’illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques 

 180 

s’haurien col·locat des de les columnes del pati fins a les pilastres. Tota la resta de 
l’entramat que formaria el cobriment podria haver aprofitat els murs de divisió interna, 
de tal forma que s’haurien col·locat bigues tant paral·leles com transversals i en 
diagonal. S’hauria acabat la coberta amb branques i argila fins a completar un gruix 
suficient com per aïllar i impermeabilitzar les habitacions. 
 
Com ja s’ha comentat a l’apartat 5.2.7.12., al Cercle Cartailhac, es va documentar un 
nivell d’argila i pedres petites. S’ha interpretat com a part de la teulada de la casa. 
Aquesta s’hauria format amb una estructura de bigues de fusta que cobririen l’habitació 
i, per sobre, aquest nivell, d’argila i pedres. Fins i tot, es podria completar amb una capa 
vegetal que hauria servit com una espècie d’aïllant per evitar que entrés l’aigua (Sintes, 
2015, p. 76). 
 
En canvi, des de l’equip de Boston University es defensa que la coberta de les cases es 
faria amb pedra. Així, es col·locarien bigues de pedra des de les columnes del pati al 
mur delimitador per cobrir les habitacions. Fins i tot, consideren que, en la seva 
excavació, l’Edifici 2, no existiria el pati central a cel obert, que sí es considera que 
existeix a les altres cases, sinó que en el seu cas també estaria cobert54. 
 
On sí es coneixen les cobertes és a 
les sales hipòstiles. Com s’ha pogut 
veure, és una construcció que és 
relativament habitual trobar 
adossades a les cases talaiòtiques. 
Consisteixen en un edifici de planta 
allargada que segueix el recorregut 
del mur del cercle al qual s’adossa i, 
al centre, té una filada de columnes 
que permeten el seu cobriment. Les 
columnes solen fer-les amb una 
pedra de base, el fust de la columna i 
un capitell. Aquestes columnes 
corresponen al que es coneix com a 
columna mediterrània, amb la part inferior més prima que la part superior. Poden ser 
monolítiques o polilítiques. A sobre del capitell s’assenten lloses planes de pedra que 
fan la funció de bigues. L’espai que quedaria entre bigues s’acabaria de cobrir amb 
branques i terra. Els exemples de cobriment d’aquest tipus d’edifici són prou 
abundosos. Un dels més coneguts és la sala hipòstila coneguda com a recinte Flaquer, al 
jaciment de Torre d’en Galmés. Aquí es pot veure clarament el sistema de cobriment 
amb les bigues de pedra. Però també n’hi ha als recintes coberts de Talatí, on encara es 
conserva, no només, la coberta de pedra, sinó que també tenen una capa de terra a sobre 
que completa aquest tancament. 
 
Els sostres de les sales hipòstiles tenen tendència a ser plans o amb una mínima 
inclinació des del centre, de les columnes, cap als murs de tancament de l’edifici. 
L’alçada dels murs dels edificis i l’alçada de les columnes on es col·loquen les bigues és 
similar, pel que les lloses de pedra estan pràcticament al mateix nivell. 
 
                                                           

54 Veure l’apartat 5.2.7.11. dedicat a l’Edifici 2. 

Figura 71: Sala hipóstila de Torre d’en Galmés 
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Per a les cases talaiòtiques, no ha arribat cap sostre al seu lloc, pel que no es pot saber 
quina era la seva posició original. Les restes arquitectòniques conservades tampoc 
donen una informació clara. El vessant de la teulada tant podria ser cap a l’exterior com 
cap a l’interior o, fins i tot, podria ser pla. Cada una de les possibilitats té punts a favor i 
en contra. 
 
Per l’alçada de les columnes en relació del mur exterior, el vessant seria cap a l’exterior 
i les bigues es recolzarien al parament exterior del mur, sempre una mica més alt que 
l’interior. Però s’ha de tenir en compte que quedarien unes habitacions amb unes 
alçades molt grans i no serien uns espais còmodes per a la vida diària, ja que seria difícil 
mantenir-los calents durant l’hivern, per exemple. 
 
Si es considera que el cobriment seria pla, tant els murs exteriors com les columnes 
estarien a la mateixa alçada. Per poder crear els espais el més tancats possibles, també 
els murs interns i les façanes de les habitacions que donen al pati, haurien d’arribar a 
aquests alçades. Tenint en compte que la zona N de les cases està construïda rebaixant 
la roca mare i aixecant el mur, és fàcil que puguin arribar a tenir l’alçada necessària, 
mentre que la zona S s’hauria d’aixecar un mur prou alt. Observant les columnes del 
Cercle Cartailhac, a simple vista es pot apreciar que tant aquests elements com el mur 
de tancament estan pràcticament anivellats, pel que el seu cobriment perfectament 
podria haver estat pla. També es poden veure als Cercles 6 i 7 de Torre d’en Galmés que 
els murs de la zona N conserven una gran alçada, pel que també seria fàcil poder crear 
un sostre pla. Tot i això, s’ha de tenir en compte que es correria el perill de què 
s’acumulés aigua a sobre de la casa en no tenir inclinació, amb el perill de possibles 
filtracions. 
 
L’altra possibilitat contempla el vessant cap a l’interior del cercle. En aquest cas, des del 
mur delimitador sortirien les bigues que anirien a parar a les façanes de les habitacions 
que donen al pati. Això suposaria que aquests façanes tindrien unes alçades inferiors. 
Tenint en compte les restes conservades als cercles, els brancals que delimiten la porta 
de les habitacions de l’O no són gaire altes, amb un poc més d’un metre d’alçada i, pel 
seu costat interior i al llindar, tenen rebaixos per poder encaixar una estructura de 
tancament de fusta. Però cap d’elles conserva una llinda que pugui orientar sobre quina 
mida real tenien. També s’ha de tenir en compte els murs interiors, de parament simple i 
que poden tenir més inestabilitat quanta més alçada agafin. Per tant, amb el vessant cap 
a l’interior quedarien uns espais més recollits i més fàcils d’aïllar de l’exterior. Les 
columnes del pati, doncs, sobresortirien de la teulada i serien més un element simbòlic 
que un element arquitectònic. 
 
S’ha documentat algun cercle que, al pati central, presenta una canal i/o una cisterna: 
Cercle 3 de Sant Vicenç d’Alcaidús, Casa 3 de Trepucó, Cases Serra Belabre i AENA 
de Biniparratx Petit. Aquest fet fa pensar en què el mateix pati hauria de servir com a 
captador d’aigua per al consum humà. Amb tot, tenint en compte que al pati es 
desenvoluparien part de les activitats productives domèstiques dels habitants de la casa i 
que la llar de foc principal, en la gran majoria de casos, està totalment oberta cap a 
aquest espai, podrien condicionar aquesta funció de captació d’aigua. 
 
Analitzant les dades obtingudes durant les excavacions dels diferents cercles 
d’habitació, es pot concloure que les cobertes de les cases es farien amb materials 
vegetals i argila. La presència d’argiles amb empremtes vegetals així ho confirma. En 
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canvi, les sales hipòstiles sí, que es cobriran amb bigues de pedra. Veient com han 
pogut arribar fins avui, encara col·locades al seu lloc, ha de fer suposar que si les cases 
s’haguessin cobert de la mateixa forma, s’hauria conservat alguna coberta. En canvi, no 
ha estat així i, amb les excavacions, tampoc s’ha pogut documentar cap llosa de pedra 
caiguda que es pogués interpretar com a biga, mentre que no hi ha hagut cap problema 
per recuperar les columnes del pati quan han caigut entre el sediment de la casa. 
 
Pel que fa a la possible inclinació del vessant de la coberta, hi ha factors positius i 
negatius per a cada possibilitat. Aquest fet dificulta poder definir clarament com 
s’articularia aquest element de la casa. La similitud d’alçades entre el mur delimitador i 
les columnes del pati, en alguns exemples, sembla indicar la possibilitat d’un sostre pla. 
Però el fet de trobar el pati ben rebaixat i anivellat, en alguns casos amb canals al seu 
interior i cisternes dins el pati, alguna habitació del voltant o just a la zona exterior 
davant la façana, semblen indicar que la caiguda d’aigua hauria de ser cap a aquesta 
zona per tal de poder-la emmagatzemar per al consum humà. Així, el vessant hauria 
estat pla o lleugerament inclinat cap a l’interior. 
 
 
6.2.4. Les columnes 
 
El pati central de les cases talaiòtiques està format per una sèrie de columnes que el 
delimiten clarament. Mª Lluïsa Serra, amb l’excavació que va dur a terme als cercles de 
Sant Vicenç d’Alcaidús, ja va documentar l’existència de sis columnes al voltant 
d’aquest espai i així ho reflexa en els seus escrits (Serra, 1961, p. 70-73; 1965, p. 162). 
 
Aquest fet s’ha continuat documentant i confirmant amb les excavacions que s’han dut a 
terme amb posterioritat a aquesta autora. Així per exemple, Ll. Plantalamor parla del 
pati central i porticat d’aquestes cases (Plantalamor, 1991, p. 423). L’equip que va 
excavar la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit documenta un “(...) espai central 
descobert i envoltat de pilastres” (Guerrero et alii, 2007, p. 20). J. Hernández descriu 
aquests elements com “(...) pilastres (...) delimitant el pati central (...)” (Hernández, 
2011, p. 48-49). Pel seu costat, l’equip d’Amics del Museu, en l’excavació del Cercle 7 
de Torre d’en Galmés, va poder situar el pati central i fer una distribució aproximada de 
les diferents habitacions en base a les columnes que sobresortien del sediment a l’inici 
de l’excavació (Ferrer et alii, 2008, p. 13). 
 
Aquests elements estan construïts d’un sol bloc de pedra desbastat i treballat per donar-
li una forma cúbica. En alguns casos són molt irregulars (Cercle 7), mentre que altres 
exemples tenen un acabat molt regular i escairat (Cercle Cartailhac). La seva alçada 
també pot variar. Aquí s’ha de tenir en compte l’estat de conservació, ja que es poden 
veure tot tipus de casos: des de columnes perfectament conservades, a les que es veu 
clarament que estan trencades i els hi falta part del seu fust. 
 
Per al Cercle 7 de Torre d’en Galmés, l’equip va agafar mides de cara a poder fer una 
reconstrucció de l’edifici en 3D i són les següents: 
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Columna SO 2, 25 m 
Columna O 3,35 m 
Columna NO 2,15 m 
Columna SE 2,15 m 
Columna E 1,60 m 
Columna NE 2,84 m 

Taula 18. Dimensions de les columnes del Cercle 7 
 
Com ja s’ha comentat, n’hi ha algunes que conserven tots els seus elements, com és el 
cas de la columna O, amb base, fust i capitell. En canvi, la que va proporcionar una 
menor alçada, la columna E, està clarament trencada pel que li faltaria part del seu fust. 
 
La seva distribució és molt regular i 
sempre es troben les sis columnes 
situades al mateix lloc de la casa. 
N’hi ha tres al costat E i tres a l’O. 
La primera columna que hi ha a la 
banda E correspon al límit del 
corredor d’accés amb el pati. Les 
altres dues columnes serveixen per 
delimitar la llar de foc de la casa, que 
es troba a l’angle NE de la casa. La 
columna més al N, en alguns casos, 
alhora delimita un costat de la llar i 
serveix com a columna de la porta 
d’accés a l’habitació N. Pel que fa al 
costat O, la primera columna fa 
parella amb la de l’E, delimitant el 
límit entre el corredor i el pati 
central. La segona columna O està 
situada entre les dues habitacions 
d’aquesta zona de la casa. La tercera 
columna tanca les habitacions O pel 
seu costat N, i també en algun cas s’ha utilitzat com a brancal per a la porta de 
l’habitació N, com la de l’E. 
 
La seva base sol estar construïda amb un bloc de pedra treballat. Aquest bloc està 
col·locat sobre la roca mare i la cara on s’assenta la columna està allisada per tal de 
permetre que pugui sostenir-se amb total estabilitat. En algun cas puntual, aquesta base 
de pedra s’ha tallat directament a la roca mare, com es pot veure a la Casa 2 de Sant 
Vicenç d’Alcaidús, però són més l’excepció que la norma. 
 
Quant al capitell que cobreix aquestes columnes, també segueix la forma rectangular 
que té la columna, però amb unes dimensions una mica més grans, sobresortint una 
mica per cada costat. Pel que fa al seu acabat, hi ha exemples de capitells molt poc 
desbastats, com el del Cercle 7, mentre que d’altres segueixen l’acabat de la columna on 
s’assenten, amb un treball molt acurat, com són els exemples que s’han conservat del 
Cercle Cartailhac. 
 

Figura 72: Model de casa talaiòtica circular amb les 
columnes del pati. 
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Avui dia quan s’ha acabat d’excavar un cercle d’habitació, es planteja la seva 
restauració per tal de deixar-lo accessible i musealitzat, perquè la gent el visiti i 
entengui el recorregut. Les columnes s’han d’assegurar amb varetes d’acer inoxidable 
inserides al seu interior per aconseguir la seva estabilitat i evitar que caiguin. 
 
En canvi, en època talaiòtica les columnes s’aguantaven pel seu propi pes. El mateix 
entramat de fusta i argila de la coberta, que s’asentaria sobre els capitells de les 
columnes, ajudaria a donar-li estabilitat. Si les bigues fossin de pedra, els murs de les 
cases haurien de tenir la mateixa alçada de les columnes per poder col·locar-les planes i 
evitar que fessin força cap a algun costat i acabessin tombant. 
 
La fàbrica d’algunes d’aquests 
columnes recorda a la columna 
central dels recintes de taula, amb 
el fust i capitell d’una forma molt 
similar. Aquest fet ha portat a 
alguns autors a extrapolar la 
possibilitat de la transposició d’un 
fet religiós, des d’un edifici públic 
com és el recinte de taula, a un 
espai privat, al pati central d’una 
casa talaiòtica. De fet, consideren 
que hi ha una tendència en què la 
columna O sigui la de majors 
dimensions i la que està millor 
treballada dels cercles. El millor 
exemple d’aquest tipus de columna 
el trobam al Cercle Cartailhac de 
Torre d’en Galmés. Té una talla 
molt perfecte i el capitell segueix 
la mateixa línia, recordant una 
taula (Sintes i Isbert, 2009, p. 258; 
Sintes, 2015, p. 76). 
 
Les columnes del pati estan ben documentades i són presents a totes les cases 
excavades. Si, en algun cas, en falta alguna es pot veure perfectament la base on anava 
situada. Per tant, són un element fonamental dins la casa. La seva gran alçada fa dubtar 
de la seva funció real com a element arquitectònic, pel que alguns autors han plantejat 
que alguna d’aquestes columnes fos una translació del fet religiós de la taula a l’àmbit 
domèstic. Però l’alçada de totes les columnes del mateix Cercle Cartailhac no sembla 
ajustar-se a aquesta interpretació. La columna SE també té el capitell i és idèntica en 
forma i alçada a la columna O, i la resta de columnes del Cercle Cartailhac no 
conserven el capitell, però estan fabricades amb la mateixa cura i alçada. Per tant, no 
està clar si amb això van voler traslladar aquest aspecte religiós a l’interior de les cases 
o si, senzillament, el seu treball i el resultat final recorden aquest element. La taula és 
una columna única, mentre que aquí n’hi ha sis. Tot i això, no s’ha de descartar que les 
columnes, a part de la seva funció a nivell arquitectònic, fossin un element simbòlic 
dins la casa talaiòtica.. 
 
 

Figura 73: Columna O dels Cercles 7 i Cartailhac 
de Torre d’en Galmés 



Caractetizació de l’espai de l’hàbitat protohistòric de l’illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques 

 185 

6.2.5. Les pilastres 
 
La cara interna del mur delimitador dels cercles talaiòtics sol estar construïda amb 
pedres de petites i mitjanes dimensions i el seu recorregut és de tendència circular. Per 
donar més solidesa a aquest mur interior, els constructors talaiòtics van utilitzar un 
recurs arquitectònic que ajudava a donar aquesta seguretat: la pilastra55. 
 
És un element bastant freqüent, ja que s’ha documentat a la gran majoria de cases 
talaiòtiques. La seva presència és irregular, pel que hi ha cercles on només es 
documenten tres pilastres, mentre que en altres la xifra pot arribar a nou. Fins i tot, es 
pot veure que dins un mateix jaciment i amb cases adossades com les de Sant Vicenç 
d’Alcaidús, el nombre de pilastres d’una a l’altra pot variar de forma significativa. 
Mentre que el Cercle 1 en té set, els Cercles 2 i 3 en tenen quatre, tot i que s’ha de tenir 
en compte que les cases aprofiten el que seria el mur exterior de l’anterior com a mur 
interior seu. 
 
Codi Estructura Pilastres Monolítiques Polilítiques Inserides Exemptes 

SVA-01 Cercle 1 7 7   7   
SVA-01 Cercle 2 4 4   4   
SVA-01 Cercle 3 4 4   4   
BPT-01 AENA 3 3   3   
BPT-01 Serra Belabre 3 3     3 
SNC-01 Monument 2 7 7     7 
SNC-01 Monument 5 8 6 2 3 5 
TOV-01 Torelló d'en Sintes 6 6   6   
TGA-01 Cercle 1 5 2 3 2 3 
TGA-01 Cercle 6 8 5 3 8   
TGA-01 Cercle 7 9 4 5 7 2 
TGA-01 Cercle Cartailhac 7 3 4 6 1 
  Total 71 54 17 50 21 

Taula 19. Pilastres documentades dins cada cercle amb la seva tipologia i posició. 
 
Pel que fa a la seva tipologia, poden ser monolítiques o polilítiques. Les monolítiques 
estan construïdes amb un sol bloc de pedra de forma cúbica allargada. Poden tenir una 
base i un capitell. Tenim exemples al Cercle de Torelló d’en Sintes, Casa AENA de 
Biniparratx Petit, al Monument 5 de So na Caçana o al Cercle 6 de Torre d’en Galmés, 
entre d’altres. 
 
Les polilítiques tenen la mateixa concepció que les anteriors, però en aquest cas el fust 
està compost per diversos blocs de pedra un sobre l’altre. Tots tenen les mateixes 
dimensions, almenys, pel que fa a l’amplada, pel que es veu la clara intencionalitat 
d’instal·lar aquest element arquitectònic en el mur. Poden tenir una pedra que faci de 
base, o pot ser la mateixa roca mare treballada la que sigui aquest suport. Quant als 
capitells, seran pedres d’unes dimensions una mica més grans que les que conformen el 
cos de la pilastra. Aquest tipus de pilastra es poden veure als Cercles 1, 7 i Cartailhac de 
Torre d’en Galmés o al Monument 5 de So na Caçana. 

                                                           

55 La Sala Hipòstila coneguda com a Recinte Flaquer de Torre d’en Galmés és un bon exemple. La part de 
la façana va col·lapsar, però el mur intern només va caure fins on es trobava la primera pilastra. Gràcies a 
aquest element, l’edifici ha arribat fins avui dia parcialment conservat. 



Caractetizació de l’espai de l’hàbitat protohistòric de l’illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques 

 186 

 
Les pilastres poden estar inserides o exemptes en relació el mur interior. Si estan 
inserides, formen part del mur i poden estar tant al mateix nivell de la resta de pedres, 
com una mica sobresortints (dins el Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús és possible 
trobar pilastres en les posicions descrites, per exemple). Les exemptes estan col·locades 
davant el mur i estalonades a ell i són pilastres monolítques (Torelló d’en Sintes, 
Monument 5 de So na Caçana o Casa AENA de Biniparratx Petit), mentre que amb les 
inserides es poden documentar tant de monolítiques com de polilítiques. Als Cercles 1, 
6, 7 i Cartailhac de Torre d’en Galmés es troben pilastres de cada tipologia dins les 
cases i estan inserides dins el mur interior. 
 
La distància d’interval com es 
distribueixen les pilastres pel mur intern 
és totalment variable. Hi ha cases que 
quasi no tenen aquest element 
arquitectònic, mentre que en altres, 
poden arribar a ser nou pilastres. Per 
tant, la seva distribució no segueix un 
patró regular. 
 
En molts casos també poden servir com 
a suport des del qual es construeix un 
mur de divisió interna de la casa. En 
altres edificis, com als recintes de taula, 
les pilastres mateixes serveixen com a 
elements definidors dels àmbits, però, 
als cercles, es complementa aquesta 
funció de separació amb els murs de pedra. Algun autor ha proposat que també poden 
servir com a elements de delimitació d’espais d’un àmbit de la casa, com seria el cas de 
l’habitació N de la Casa AENA de Biniparratx Petit (de Nicolàs, 1995). 
 
La mateixa coberta de la casa també podria haver aprofitat aquests elements 
arquitectònics. Com ja s’ha comentat a l’apartat 6.2.3., les bigues principals es podrien 
haver estalonat entre les columnes del pati i aquestes pilastres, ja que són l’element que 
dóna més solidesa al mur intern i podrien haver suportat perfectament el pes del 
cobriment. 
 
Malgrat la senzillesa de les construccions talaiòtiques, hi ha elements que compleixen 
una funció important dins la casa. El mur delimitador interior, en ser de planta circular i 
estar construït amb pedra petita, pot tenir tendència a col·lapsar. Els constructors 
talaiòtics s’adonaren d’aquest fet i van ser capaços de col·locar un element dins els murs 
que els va donar solidesa: les pilastres. D’aquesta manera, la força que fa el mur cap a 
l’interior de l’edifici es reparteix en diversos punts de la casa i perd intensitat. 
 
 
6.2.6. Els paviments 
 
Dins les cases talaiòtiques s’han pogut documentar diversos tipus de paviments. El més 
habitual és la mateixa roca mare anivellada, però també s’han localitzat altres tipus de 
sòls: 

Figura 74: Pilastres monolítiques de l’habitació N 
de la Casa AENA de Biniparratx Petit 
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Codi Estructura Roca mare Enllosat Calç i arena Terra batuda Opus signinum 

SVA-01 Cercle 2 X         
SVA-01 Cercle 3 X         
SVA-01 Cercle 4 X       X 
BPT-01 AENA X         
BPT-01 Serra Belabre X   X     
HTM-01 Estructura 2   X       
HTM-01 Estructura 4       X   
HTM-01 Estructura 5   X       
HTM-01 Estructura 7-8-12 X X       
HTM-01 Estructura 10   X       
SNC-01 Monument 2 X X       
SNC-01 Monument 3 X         
SNC-01 Monument 5 X         
TOV-01 Torelló d'en Sintes X X       
TGA-01 Cercle 1 X         
TGA-01 Cercle 2 X         
TGA-01 Cercle 3 X         
TGA-01 Cercle 6 X         
TGA-01 Cercle 7 X X       
TGA-01 Edifici 1 X     X   
TGA-01 Edifici 2 X         
TGA-01 Cercle Cartailhac X         
TTT-01 Galeria 2   X       
TTT-01 Galeria 3   X       
TRP-01 Casa 3 X       X 
TRP-01 Casa 4 X         
TRP-01 Casa 5 X         
TRP-01 Casa 1 (PAC) X         
TRP-01 Casa 2 (PAC)   X       
Taula 20. Diferents tipologies de paviments documentats a les cases talaiòtiques. 
 
Per la forma de construir les cases, quan es procedeix a l’extracció de material del lloc 
on s’ha decidit aixecar l’edifici, a més d’extreure part dels blocs per als murs, com ja 
s’ha vist a l’apartat 6.1.1., els talaiòtics cerquen crear un espai al mateix nivell per tal de 
desenvolupar la vida quotidiana. Alhora que s’extreu la pedra, es va treballant la roca 
mare per deixar-la anivellada. 
 
En algunes cases, l’espai habitable queda tot a la mateixa cota com es pot veure al 
Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús, però, en molts altres, la pendent del terreny 
provoca que els constructors talaiòtics creïn espais, deixant la roca mare a diferent nivell 
de rebaix. Es pot veure a diferents cases com les de Biniparratx Petit, la Casa 4 de Sant 
Vicenç d’Alcaidús, el Cercle 7 i el Cercle Cartailhac de Torre d’en Galmés. En aquests 
casos s’arriben a documentar escales tallades a la roca o completades amb blocs de 
pedra que permeten l’accés d’una habitació a l’altre. En altres cases, s’ha pogut arribar a 
intuir els diferents àmbits gràcies a les diferències del terreny, ja que els murs de 
separació han desaparegut, com és el cas de Torelló d’en Sintes. Les llars de foc també 
solen ser un àmbit on es pot veure aquesta diferència de cota, donat que la gran majoria 
tenen una part de la seva estructura excavada a la roca i completada amb el mur simple 
de tancament. 
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Seguidament es pot veure un petit quadre on hi ha les cotes de nivell del sòl dels 
diferents àmbits documentats dins el Cercle 7 i l’Edifici 1 de Torre d’en Galmés: 
 
Cercle 7 Edifici 1 
Àmbit Cotes Àmbit Cotes 
Corredor 94,18 Corredor 96,02 
Pati 94,19 

94,24 
94,28 
94,25 

Pati 96,22 
96,06 
96,24 

Fogar 94,25   
S-SO 94,19   
SO 94,44 

94,28 
  

O 94,48 
95,66 

O 96,04 

NO 94,71 
94,73 
94,84 
94,71 
94,92 

N 96,52 
96,48 
96,56 
96,46 

NE 94,94 
94,83 
94,78 
94,84 

NE 96,59 
96,50 

SE 94,43 
94,34 
94,73 

SE 96,26 
97,16 

Taula 21. Cotes del sòl dels diferents àmbits del Cercle 7 i l’Edifici 1 de Torre d’en Galmés. 
 
Aquí es pot veure que la cota és bastant estable en els dos edificis, un, sobre els 96 i 
l’altre sobre els 94 m.s.m.m. Però també es poden apreciar diferències de nivell entre les 
habitacions més al nord que estan lleugerament més altes que les del sud. Després, dins 
cada àmbit es poden veure algunes diferències de cota degudes a la irregularitat de la 
roca mare, que provoca que algun punt estigui més enfonsat que d’altres. El cas més 
extrem és la zona SE de l’Edifici 1 on hi ha pràcticament un metre de diferència, ja que 
una part de la roca mare no es va rebaixar, mentre que la resta sí, que es va anivellar 
igual que el pati. 
 
Com s’acaba de veure, alguns cops el terreny on s’assenta la casa és prou irregular com 
perquè quedin espais amb depressions i forats. En aquests casos el sòl de circulació 
s’anivella amb algun tipus de paviment. Així, s’han documentat enllosats en algunes 
habitacions del Cercle 7 de Torre d’en Galmés (les habitacions NO i SE). Un altre es va 
documentar al corredor d’accés al cercle de Torelló d’en Sintes. Als cercles reexcavats 
per l’empresa PAC al jaciment de Trepucó, també es va poder documentar un enllosat 
de pedra, en aquest cas cobert per una capa d’argila que, junt amb altres objectes 
recuperats al seu voltant, van fer pensar als seus excavadors que es trobaven davant un 
espai de fabricació de ceràmica talaiòtica (Sintes i Isbert, 2011, p. 21; Sintes i 
Vilallonga, 2012, p. 37). Al jaciment de Sa Torreta de Tramuntana es va documentar un 
paviment de lloses planes, en aquest cas, en una zona exterior, davant del que M. 
Murray denomina Galeria 2 (Murray, 1934, p. 14) i un altre petit enllosat dins la Galeria 
3 coberta per un llit de cendres (Murray, 1934, p. 16). Al Monument 2 de So na Caçana 
es pot veure un enllosat perfectament fet, tot i que les pedres són de mida irregular, però 
estan ben encaixades unes amb les altres. Forma part de les habitacions identificades 
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com d’època romana alt imperial (Plantalamor, 1991, p.381). Finalment, els enllosats 
són ben presents a part de les estructures documentades al jaciment de Ses Talaies de 
n’Alzina. També s’ha de tenir en compte que moltes d’aquestes estructures semblem 
tenir un plantejament ja més d’època romana que talaiòtica, fet que podria explicar 
l’abundància d’aquest tipus de sòls. Segons els seus excavadors, molts dels paviments 
estan fets amb marès (Navarro, 2004). 
 
Altres tipus de paviments són els de morter de calç i arena, poc presents. De fet, només 
s’ha documentat a alguns àmbits de la casa Serra Belabre de Biniparratx Petit. Els seus 
excavadors interpreten aquests paviments com un intent de mantenir sanejat l’espai on 
s’ubiquen (Hernández, 2007, p. 4). A l’àmbit SO va aparèixer un paviment d’argiles 
endurides, tot i que és molt possible que fos la preparació per cobrir per sobre amb un 
morter de calç, com a les altres habitacions (Hernández, 2007, p. 5). 
 
En canvi, a l’Edifici 1 de Torre d’en Galmés, el que es va documentar va ser un 
paviment de terra batuda, molt compactada, a la zona O. En aquest cas, sobre aquest 
nivell, es van recuperar una sèrie de monedes romanes d’època alt imperial que 
marquen un àmbit cronològic entre els emperadors August (14 aC) i Domicià (80 dC), 
pel que queda clar que aquest paviment és fruit de la remodelació d’aquesta estructura 
en època romana, que va transformar les habitacions de la zona O en un sol àmbit (Juan 
i Pons, 2005, 2007 i 2011). 
 
També s‘han documentat paviments d’època romana a altres jaciments de l’illa. Així, 
Mª Lluïsa Serra dóna noticies de la documentació d’un paviment d’opus signinum al 
pati central del Cercle 4 de Sant Vicenç d’Alcaidús (Serra, 1967, p. 26). Una altra casa 
amb un paviment d’aquestes característiques és la nº 3 de Trepucó. En aquest cas també 
correspon a un element d’època romana, dins una construcció que es troba per sobre de 
la Casa 3 i feta després de la seva destrucció a finals del segle III aC (Plantalamor, 
1991, p. 438). 
 
Els paviments originals de les cases talaiòtiques, fonamentalment, estan fets anivellant 
la roca mare. En algun cas puntual, i, per irregularitats de la roca, es veuen obligats a 
crear algun altre tipus de sòl per tal de poder tenir un pis al mateix nivell. Així, s’ha 
pogut documentar algun enllosat o morter i calç. Si utilitzaven algun altre tipus de 
paviment, ha estat tan feble que no ha suportat el pas del temps i ha desaparegut. Amb 
tot, aquesta possibilitat no s’ha de descartar. Altres paviments documentats ja són 
clarament d’època romana, com el de terra batuda, algun enllosat o el d’opus signinum. 
 
 
6.2.7. Les portes 
 
Les portes són l’element arquitectònic que permet als habitants de les cases accedir 
d’una habitació a l’altre. Tot i ser un component fonamental dels habitatges, la seva 
tipologia és prou variada, pel que es poden documentar diverses formes de construir-les. 
No és el mateix la porta que s’ha construït com a accés al cercle que les que donen pas a 
les habitacions del N o de l’O. 
 
Es poden trobar diferents elements en la construcció de les portes. Des del nivell del sòl, 
es pot anar documentant el llindar, a la base, els brancals que fan el marc de la porta i la 
llinda, que tanca la porta per la seva part superior. 
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Els llindars poden estar construïts amb diferents elements, segons a l’espai que donen 
accés. Les portes principals tenen un llindar fet amb pedres col·locades al terra fent un 
escaló. En canvi, l’accés a les habitacions de l’O es fa a través d’un llindar que 
consisteix en un bloc de pedra ben treballat i que té un rebaix a la part superior, que 
serviria per instal·lar algun sistema de tancament fet probablement amb fusta (Cercle 6 i 
Cartailhac de Torre d’en Galmés, Cases de Biniparratx Petit, Cercle 3 de Trepucó). En 
algun cas, el llindar consisteix en un amoló clavat al terra, com a l’habitació S-SO del 
Cercle 7 de Torre d’en Galmés. 
 
Els brancals solen ser monolítics, com per exemple al Cercle 7 de Torre d’en Galmés, 
encara que també és possible documentar algun cas en que són varies les pedres que el 
componen. La combinació dels dos elements hi és present en algun cas, on es pot 
documentar un brancal monolític i una pedra a sobre, per donar més alçada a la porta, 
com es pot veure al Cercle AENA de Biniparratx Petit. Una altra possibilitat es troba al 
Cercle Cartailhac de Torre d’en Galmés, on hi ha dos blocs de grans dimensions un 
sobre l’altre formant cada brancal i per sobre d’ells es troba la llinda. 
 
Finalment, la llinda està construïda amb un bloc de pedra i s’estalona a cada brancal. És 
un element ben present als cercles talaiòtics, encara que el pas del temps n’ha tombat la 
gran majoria i avui tornen a estar a lloc gràcies a les feines de restauració i consolidació 
posteriors a les excavacions arqueològiques. Sol ser un bloc de pedra ben treballat i, 
depenent de la porta on es troba, serà més o menys monumental. 
 

Codi Estructura Principal 
H. 
N56 H. S-SO 

H. 
SO H. O 

H. 
NO 

H. 
NE H. S-SE 

H. 
SE 

SVA-
01 Cercle 1 1 0,8               
SVA-
01 Cercle 2 1,5 0,8   0,7           
SVA-
01 Cercle 3 0,9 0,9               
SVA-
01 Cercle 4 1,1 0,8 0,5             
BPT-01 AENA 0,9 1 0,5 0,6 0,6         
BPT-01 Serra Belabre 1 0,8   1,1 1,1         
SNC-
01 Monument 3 1,2 1,2               
SNC-
01 Monument 5 1,2           0,6     
SNC-
01 Monument 2 1,1                 
TOV-
01 Casa 1   1,1   0,7           
TOV-
01 

Torello d'en 
Sintes 1,5 1,1               

TGA-
01 Cercle 1 0,9 1               
TGA-
01 Cercle 2 1 0,6               

                                                           

56 La “H.” que es pot trobar a les taules correspon a “Habitació” seguida de l’espai al que corresponen les 
dades. 
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TGA-
01 Cercle 6 1 0,9   1 1,2         
TGA-
01 Cercle 7 1 0,8 0,6 0,9 1,8 0,8 0,8   1,6 
TGA-
01 Edifici 1 0,8 0,8   1,2           
TGA-
01 Edifici 2 0,8 0,8               
TGA-
01 Cercle Cartailhac 0,9 1,1 0,7 0,8 0,7   0,7 0,7 0,6 
TTT-01 Galeria 2 1 0,8               
TRP-01 Casa 3 0,7 1 0,8 1 1,1         
TRP-01 Casa 4 1,2 0,8               
  Promig 1,04 0,9 0,62 0,89 1,08 0,80 0,70 0,70 1,10 

Taula 22. Amplada de les portes talaiòtiques i habitació a la que donen accés. 
 

Codi Estructura Principal H. N H. S-SO H. NE H. S-SE 
BPT-01 AENA 1,74     
TGA-01 Cercle 7 1,84  0,9   
TGA-01 Cercle Cartailhac 1,92 1,72 0,92 1,12 0,86 
Taula 23. Alçada de les portes conservades 
 
Pel que fa a les dimensions de les portes, la seva amplada no és molt gran. La mitjana 
està sobre el metre per a la porta principal i dues habitacions de la casa. La resta té una 
mida inferior al metre. L’alçada de les portes segueix la mateixa tònica. Les 
conservades estan entre els 1,74 i 1,92 m. Fins i tot, les habitacions que donen al 
corredor (S-SE i S-SO) tenen menys d’un metre d’alçada. 
 
Són unes mides que poden estar relacionades amb la utilització dels espais, per tal que 
no permetin una gran entrada de fred o calor, segons l’època de l’any. Així serien fàcils 
de tapar amb algun tipus d’element de fusta, per exemple, i aïllar l’habitació del temps 
exterior. 
 
La porta principal dels cercles tenen una o vàries pedres que fan de delimitació entre 
l’espai interior i exterior, com un escaló. Es pot veure en cases com els Monuments 2 i 5 
de So na Caçana, el Cercle 7 i el Cartailhac de Torre d’en Galmés, la Casa Serra 
Belabre de Biniparratx Petit i Torelló d’en Sintes. L’accés al Monument 3 de So na 
Caçana és un escaló tallat directament a la roca mare. 
 
Els brancals de les portes principals, en la majoria de cases, són monolítiques. En 
formar part del mur exterior de la casa i estar integrats dins la façana, segueixen la 
tipologia d’aquest mur: pedra a la base que fa de sòcol i els brancals de la porta, que són 
blocs verticals com els de la resta del mur, però més alts. Això es pot veure al Cercle 7 
de Torre d’en Galmés. En altres cases, per sobre del bloc s’ha afegit una pedra per 
obtenir més alçada (Casa AENA de Biniparratx Petit). Un altre cas és una combinació 
d’aquestes dues formes de construir: la porta principal del Cercle Cartailhac de Torre 
d’en Galmés té el brancal O monolític i l’E amb el bloc, una pedra i la llinda. 
 
En altres casos, els brancals estan perduts, pel que no es pot saber si eren monolítics o 
polilítics o si les llindes s’estalonaven directament sobre ells. 
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Pel que fa a la llinda de la porta principal, només hi ha tres cercles on es conservi 
(Cercle 7 i Cartailhac de Torre d’en Galmés i Casa AENA de Biniparratx Petit) i en tots 
els casos van tornar al seu lloc per la restauració dels edificis. La del Cercle 7 correspon 
a un bloc de pedra que en la part superior té una forma convexa. En el Cercle Cartailhac 
hi ha un bloc rectangular que no es va conservar en tota la seva integritat. A la casa 
AENA és un bloc rectangular molt ben tallat i que sí, sembla conservar-se 
completament. Aquest tipus de porta dóna molta monumentalitat a l’accés als cercles, 
alhora que delimita molt l’espai visible des de l’exterior. S’ha d’estar dins el marc de la 
porta per poder tenir visibilitat sobre el pati i les habitacions radials. 
 
L’accés a l’habitació N es fa a través 
del que Mª Lluïsa Serra va denominar 
portes d’elements dobles (Serra, 1965). 
Als brancals monolítics s’hi adossen 
uns brancals interiors, una mica retirats 
i d’amplada més petita, però alçada 
similar als exteriors. Es pot 
documentar en diverses cases com els 
Cercles 1 i 2 de Sant Vicenç 
d’Alcaidús, el Cercle 6, el Cartailhac i 
l’Edifici 2 de Torre d’en Galmés i el 
Monument 3 de So na Caçana. 
 
Un altre tret a destacar a les portes són 
els llindars d’accés a les habitacions O 
dels cercles. En molts casos, s’han 
documentat blocs de pedres ben 
treballats i amb un rebaix a la part superior, que hauria servit per la instal·lació d’algun 
tipus de tancament, com ja s’ha comentat abans. Es troba a Biniaiet, a les dues cases de 
Biniparratx Petit, al Cercle 6, Cartailhac i Edifici 2 de Torre d’en Galmés, a Torelló 
d’en Sintes i a les Cases 3 i 1 (PAC) de Trepucó. En canvi, l’accés a les habitacions O 
del Cercle 7 de Torre d’en Galmés està construït amb una filada de pedres. 
 
En alguns casos, els brancals també tenen un rebaix vertical que completava el que es 
troba sobre el llindar per fer el tancament. Aquest element es pot apreciar als Cercles 6, 
7 i Cartailhac de Torre d’en Galmés, al Cercle 3 de Trepucó, a les cases de Biniparratx 
Petit i a Torelló d’en Sintes, per exemple. 
 
Les petites habitacions que donen al corredor d’accés als patis dels cercles també tenen 
alguns trets característics propis. El llindar pot estar fet amb un amoló (S-SO del Cercle 
7 de Torre d’en Galmés). Però el que destaca és la poca alçada de la porta, inferior al 
metre. En els tres casos conservats (S-SO del Cercle 7 i S-SE i S-SO del Cartailhac de 
Torre d’en Galmés) és igual de baixa, sobre els 0,90 m. Els brancals són monolítics, 
col·locats sobre una pedra com a sòcol. La llinda és rectangular. En el cas del Cercle 
Cartailhac fins i tot s’han conservat les lloses de cobriment de les habitacions a la 
mateixa alçada que la llinda de la porta. 
 
Un altre element destacable, i normalment associat a les portes, són els retalls fets a la 
roca mare. No són de grans dimensions i es troben al costat dels brancals de les portes, 
pel que sembla que haurien servit per sostenir estructures de tancament, construïdes 

Figura 75: Porta d’elements dobles del Cercle 
Cartailhac de Torre d’en Galmés 
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amb elements vegetals. Se n’han documentat a l’habitació S-SO (2), a l’O (3) i a la N 
(1) de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit, i al mur circular central i a l’entrada de 
l’habitació N de l’Edifici 1 de Torre d’en Galmés. 
 
A la porxada exterior de la Casa Serra Belabre, es va documentar un element lític que 
els seus excavadors van identificar com una pedra polleguera. Per tant, seria un altre 
element associat a algun tipus de tancament. Tant els retalls com la polleguera fan 
pensar en algun tipus de porta, construïda amb fustes i que es podria obrir i tancar tenint 
una part encaixada dins aquest element arquitectònic. 
 
Les portes d’accés als diferents àmbits poden ser més monumentals o més senzilles, 
depenent d’on estan situades. La porta principal i la de l’habitació N són les més 
treballades amb brancals monolítics, llindes i, fins i tot, pilastres interiors en el cas de 
l’habitació N. Les portes de les habitacions O tenen rebaixos per permetre instal·lar 
algun element de tancament. Les mides que tenen totes no són molt grans, pel que 
sembla que s’intenta mantenir l’espai interior aïllat de l’exterior i així evitar que el 
temps exterior condicioni l’habitabilitat dels espais. 
 
 
6.2.8. Les estructures de combustió 
 
A través de les diferents excavacions realitzades a les cases talaiòtiques i els seus espais 
annexes s’han pogut identificar diferents tipus d’estructures de combustió: llars de foc, 
brasers i forns. 
 

Codi Estructura Llar Altres Braser Forn 
BTV-01 Casa 1   1     
BTV-01 Casa 2 1       
BTV-01 Casa 3 1       
SVA-01 Cercle 1 1       
SVA-01 Cercle 2 1       
SVA-01 Cercle 3 1       
SVA-01 Cercle 4 1       
BPT-01 AENA 1       
BPT-01 Serra Belabre 1       
HTM-01 Estructura 2   1     
HTM-01 Estructura 5   1     
SNC-01 Monument 2   2     
SNC-01 Monument 3 1       
SNC-01 Monument 5   1     
TOV-01 Torelló d'en Sintes 1       
TGA-01 Cercle 1 1       
TGA-01 Cercle 2 1       
TGA-01 Cercle 3 1       
TGA-01 Cercle 6 1   1   
TGA-01 Cercle 7 1       
TGA-01 Edifici 1 1 1     
TGA-01 Cercle Cartailhac 1     1 
TTT-01 Galeries   2   1 
TRP-01 Casa 3 1       
TRP-01 Casa 4 1       
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TRP-01 Casa 1 (PAC) 1       

 Total 20 9 1 2 

Taula 24. Diferents estructures de combustió documentades a les cases talaiòtiques. 
 
Les llars de foc són les estructures més documentades. De fet, és un element fonamental 
dins la casa talaiòtica, ja que els ha de donar múltiples serveis: cuina, treballs artesanals, 
calefacció i il·luminació. Per tant, pràcticament, s’ha documentat una llar dins cada casa 
excavada. No n’hi ha als Monuments 2 i 5 de So na Caçana o a l’Edifici 2 de Torre d’en 
Galmés, tot i que no s’ha de descartar que les modificacions de la vivenda fetes en 
èpoques posteriors suposessin la seva desaparició. 
 
La seva situació dins la casa sempre és la mateixa i es troben a l’angle NE del pati 
central. La seva planta és circular i es troba delimitada per dues de les columnes del 
pati: la NE i l’E. El seu diàmetre està sobre els 2 m. La meitat N està excavada a la roca 
mare, mentre que la zona S està delimitada amb una línia circular de pedres clavades al 
terra. En la majoria de casos, aquestes pedres són amolons reaprofitats per formar 
aquest petit mur delimitador. 
 

Codi Estructura Eix N-S Eix E-O 
BTV-01 Casa 1 2,3 1 
BTV-01 Casa 3 2,5 2 
SVA-01 Cercle 1 2,2 2,2 
SVA-01 Cercle 2 2,55 1,35 
SVA-01 Cercle 3 2,3 1,3 
SVA-01 Cercle 4 2,3 1,8 
BPT-01 AENA 2,3 2,3 
BPT-01 Serra Belabre 2,95 2,25 
SNC-01 Monument 2 1,5 1,5 
TOV-01 Torelló d'en Sintes 2,2 1,75 
TGA-01 Cercle 1 1,5 2 
TGA-01 Cercle 2 1,5 2 
TGA-01 Cercle 3 2 2 
TGA-01 Cercle 6 2 2 
TGA-01 Cercle 7 2,1 1,7 
TGA-01 Edifici 1 1,5 1,5 
TGA-01 Cercle Cartailhac 1,6 1,6 
TTT-01 Torreta de Tramuntana 2,5 2,3 
TRP-01 Casa 3 2,5 2 
TRP-01 Casa 4 2,3 2,5 
TRP-01 Casa 1 (PAC) 1,5 2 
Taula 25. Dimensions de les llars de foc del pati dels cercles talaiòtics 
 
El costat N està construït amb un mur de parament simple de planta circular, seguint el 
rebaix que es va fer a la roca mare. El mur va de columna a columna, com es pot veure 
als Cercles 1, 3 i 7 de Torre d’en Galmés, entre d’altres. En alguns casos, a meitat del 
recorregut es troba una pilastra que dóna solidesa al mur, alhora que pot servir com a 
complement per a aguantar l’estructura del sostre. Això es pot trobar a les llars dels 
Cercles 1, 2 i 3 de Sant Vicenç d’Alcaidús, al Cercle Cartailhac de Torre d’en Galmés i 
a la Casa AENA de Biniparratx Petit. En altres casos, com la Casa Serra Belabre de 
Biniparratx Petit, Cercle 4 de Sant Vicenç d’Alcaidús, Torelló d’en Sintes i el Cercle 6 
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de Torre d’en Galmés, aquest mur ha desaparegut, pel que no sabem quina era la seva 
tipologia. 
 
Com a elements auxiliars a la llar de 
foc, s’han documentat un parell 
d’elements. El primer són uns petits 
armariets o fogons construïts amb 
lloses de marès. Es troben adossats al 
mur del fogar i son de petites 
dimensions. Aquests armariets 
només s’han documentat als Cercles 
1 i 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús. Un 
altre element documentat dins una 
llar són uns capfoguers fets d’argila 
que es van recuperar al Cercle 7 de 
Torre d’en Galmés i ja comentats 
dins l’apartat 5.2.7.9.1. 
 
Tot i les dimensions de l’estructura 
(uns 2 m de diàmetre) el foc es concentra en un punt57, fet que permetria utilitzar la resta 
de l’espai per a altres funcions, com pugui ser la cuita de ceràmica o, senzillament, estar 
vora el foc per mantenir-se calent durant l’hivern. També, el fet d’estar delimitat per un 
mur simple al seu costat N afavoriria la transmissió de calor cap a les habitacions de la 
zona N de la casa. D’aquesta forma serien més confortables durant la temporada 
hivernal. Una altra possible funcionalitat seria la de servir com a punt d’il·luminació 
durant la nit, ja que les brases donarien una mica de claredat que permetria als habitants 
de la casa moure’s cap als diferents àmbits en la foscor. 
 
Una estructura complementària a la llar de foc de la casa és el braser. Només s’ha pogut 
documentar una estructura d’aquest tipus en totes les cases excavades, que es troba al 
Cercle 6 de Torre d’en Galmés. Està formada per dues plaques d’argila cuita amb 
senyals de rubefacció per les brases que va contenir. El seu ús possiblement es feia amb 
brases del fogar del cercle que van ser transportades fins el braser. Allà es dipositaven i, 
d’aquesta manera, permetia donar escalfor a l’habitació NO, on es troba situada, alhora 
que serviria com a punt de llum per a l’habitació. Al seu costat es va documentar una 
cubeta que serviria per acumular les cendres del braser (Lara, 2011, p. 92-95). Tot i que 
no se n’ha documentat cap altre a la resta de cases excavades, no s’ha de descartar que 
fos un element habitual a les habitacions destinades al descans dels habitants dels 
cercles. 
 
Dins l’Edifici 1 de Torre d’en Galmés es va poder documentar una estructura de 
combustió singular. Picada a la roca mare de l’habitació N es va construir una petita 
cubeta amb un parell de forats a la part superior. La seva base és plana, construïda a la 
mateixa roca mare i està delimitada amb un parell de pedres planes encaixades al terra, 

                                                           

57 Aquest fet es va poder constatar perfectament amb l’excavació de la llar de foc del Cercle 7, on es va 
documentar un sediment cendrós que estava situat a l’angle SE d’aquesta estructura. Al seu voltant es van 
documentar les dues peces d’argila identificades com a capfoguers, i que serien elements auxiliars per als 
treballs de cocció d’aliments. 

Figura 76: Llar de foc amb els capfoguers, en procés 
d’excavació, del Cercle 7 de Torre d’en Galmés 

(Amics del Museu de Menorca) 
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igual que les llars de foc de la resta de cases talaiòtiques. Al seu interior es va 
documentar una capa important de cendres compactades (Juan i Pons, 2007, p. 172). 
 
En canvi, la llar d’aquesta casa segurament va perdre la seva funció original i va ser 
adaptada a la nova distribució de la casa en època romana. De fet, es conserva el mur 
semicircular, però amb una obertura que té un rebaix al terra que sembla indicar que es 
va crear una porta en aquest punt. Seria l’accés a un espai de petites dimensions, ja que 
per l’altre costat una columna de la casa es va reaprofitar per crear el mur E de 
l’habitació rectangular central (Juan i Pons, 2007, p. 172). 
 
També s’han documentat estructures identificades com a forns. Tampoc són molt 
abundoses. Hi ha un possible forn a la Galeria 3 de Sa Torreta de Tramuntana 
(Plantalamor, 1991, p. 425), però l’autor no dóna cap indicació sobre la tipologia de 
l’estructura. Tampoc la seva excavadora descriu cap estructura d’aquest tipus, tot i que 
indica la troballa d’un paviment en mal estat sobre una capa de cendres (Murray, 1934, 
p. 16). 
 
On sí s’ha documentat clarament una estructura de combustió identificable com a forn, 
és al pati exterior del Cercle Cartailhac de Torre d’en Galmés. A la zona SE d’aquest 
pati hi ha un àmbit que conté al seu interior aquesta estructura “(...) formada por un 
círculo de piedras de relleno con una capa de fragmentos de ánfora itàlica y otra de 
arcilla rubefactada” (Sintes i Isbert, 2009, p. 256). A més, la paret que el tanca està 
construïda seguint la tècnica d’aproximació de filades per tal de crear una volta que 
tanqui l’espai i permeti l’acumulació de calor, perquè el forn funcioni perfectament. 
 
Un altre forn es troba a la zona exterior de la Casa 3 de Trepucó. En aquest cas, el seu 
excavador explica que és de petites dimensions i que una sèrie de molins i culs d’àmfora 
farien la funció de material refractari (Plantalamor, 1991, p. 444). 
 
Tot i tenir una tipologia diferent, també es va documentar un forn a un espai exterior del 
jaciment de Talatí de Dalt. En aquest cas no està dins el pati d’una casa, sinó que està 
adossat a la paret d’un recinte cobert i en un espai de pas cap a diferents estructures i 
àmbits del poblat. La seva planta és allargada, sembla que té un accés pel seu costat est, 
les cendres es concentraven al costat N i al S, adossat al recinte cobert hi havia uns 
armaris de lloses de pedra, com les que es poden trobar als patis de les cases. En aquest 
espai es va documentar una gran concentració de petxines58 i un parell de peces de tovot 
que corresponen a una graella de forn, ja que són planes i amb forats per permetre la 
circulació de l’aire (Juan i Pons, 2005a, p. 101). 
 
El foc és un element fonamental per a la vida de les persones i això es reflexa a les cases 
talaiòtiques, amb la presència d’una llar de foc a cada una d’elles, a excepció del cas ja 
comentat de l’Edifici 2. Amb el foc s’aconsegueix escalfor, cuinar aliments, fer feines 
artesanals o tenir un punt d’il·luminació. La regularitat de la situació de la llar de foc és 
aclaparadora, ja que sempre està situada a l’angle NE del pati central i amb unes 
característiques molt similars entre tots els casos estudiats. La documentació, en casos 
concrets, d’elements auxiliars com els fogons o els capfoguers, han de fer suposar que 
poden ser elements presents a moltes llars de les cases talaiòtiques, però que 
malauradament no han arribat fins avui. 
                                                           

58 Possiblement utilitzades per obtenir desgreixant per a la fabricació de la ceràmica. 
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També s’han documentat altres estructures relacionades amb el foc, com és el braser del 
Cercle 6 o l’estructura de l’Edifici 1 de Torre d’en Galmés. Les habitacions destinades 
al descans devien tenir totes algun tipus d’element que acomplís aquesta funció durant 
els mesos d’hivern, però el registre arqueològic no ha deixat més pistes. Per tant, aquest 
és un aspecte a tenir en compte, de cara a futures excavacions per intentar localitzar més 
brasers o elements similars. 
 
Finalment, la presència de forns a les zones exteriors dels cercles pot respondre a cobrir 
unes necessitats d’un foc més intens que no es podrien assolir amb la llar de foc de la 
casa. S’ha de tenir en compte que aquesta llar estaria a cel obert, pel que segons quins 
tipus de cocció alimentària o artesanal59 necessitaria d’unes temperatures més altes que 
es podrien aconseguir en forns coberts, com és el cas del que hi ha al pati del Cercle 
Cartailhac. Per tant, és una instal·lació que es prefereix posar fora de la casa com a tal, 
però dins un espai que està en total connexió amb ella, per no perdre el lligam amb els 
seus habitants. 
 
 
6.2.9. Les estructures d’emmagatzematge d’aigua 
 
L’aigua és un element bàsic per a la supervivència de les persones, així que la seva 
disponibilitat i accessibilitat és un factor fonamental per a la vida diària. Als jaciments 
talaiòtics s’han pogut documentar estructures comunals per a la seva recollida i 
emmagatzematge, a jaciments com Torre d’en Galmés, Torelló o Sant Agustí 
(Plantalamor, 1991, p. 549-566). També a les cases talaiòtiques s’han documentat 
elements relacionats amb l’aigua, en aquests casos, per a ús dels seus habitants. 
 
No s’han documentat cisternes a totes les cases excavades, però, allà on n’hi ha, 
presenten diversitat de tipologies. També la seva situació, respecte de la planta de la 
casa és variable: es troben a diferents àmbits, tot i que hi ha un predomini clar de la 
zona del pati central. 
 
Codi Estructura Pati H. N H. SE H. SO Total 
SVA-01 Cercle 3  1    1 
BPT-01 AENA 1 1 1  3 
BPT-01 Serra Belabre 1    1 
HTM-01 Estructura 2 1    1 
HTM-01 Estructura 5 1    1 
SNC-01 Monument 3    1 1 
TGA-01 Cercle 1 1    1 
TGA-01 Cercle 2 1   1 2 
TGA-01 Cercle 6   1  1 
TRP-01 Casa 1 (PAC) 2 2   4 
 Total 9 3 2 2 16 

Taula 26. Estructures d’aigua i habitacions on es documenten dins la casa. 
 
Així, hi ha un total de nou cisternes documentades al pati central, mentre que es poden 
trobar tres a l’habitació N i dues als àmbits SE i SO. 
 

                                                           

59 Coure ceràmica, per exemple. 
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La majoria de les cases tenen una cisterna al seu interior, però en alguns casos se n’ha 
documentat més d’una. El cas més extrem és la Casa 1 (PAC) de Trepucó on s’han 
documentat quatre cisternes, dues al pati central i dues a l’habitació N. Les Cases 
AENA de Biniparratx Petit i el Cercle 2 de Torre d’en Galmés en tenen tres en àmbits 
diferents. Al jaciment de Ses Talaies de n’Alzina s’han documentat algunes cisternes, 
però la dificultat d’adscriure els àmbits de les seves estructures en relació als de la casa 
talaiòtica no permet incloure les seves dades dins aquesta anàlisi. En total, dins l’àrea 
excavada d’aquest jaciment es van documentar quatre estructures relacionades amb la 
captació i emmagatzematge d’aigua. 
 
A l’exterior de les cases també s’han 
pogut documentar estructures 
d’emmagatzematge d’aigua. Així, hi 
ha exemples al pati exterior del Cercle 
7 i sota el mur N de l’Edifici 1 de 
Torre d’en Galmés60, a les Cases Serra 
Belabre i AENA de Biniparratx Petit i 
al Cercle de Torelló d’en Sintes. En 
altres casos sembla que podrien existir 
aquestes estructures, però es necessiten 
més treballs d’excavació per poder 
confirmar-ho. Seria el cas del possible 
pou del pati exterior del Cercle 6 de 
Torre d’en Galmés o una possible 
cisterna que es trobaria entre els 
Cercles 2 i 3 de Sant Vicenç 
d’Alcaidús. 
 
Les cisternes talaiòtiques poden correspondre a diferents tipologies. S’han documentat 
les que es construeixen amb una secció piriforme, amb el coll estret i el dipòsit de 
tendència globular. Hi ha exemples a les sitges del sistema de recollida d’aigua de Torre 
d’en Galmés (Rosselló, 1984, p. 122) i al pati exterior del Cercle 7 de Torre d’en 
Galmés (Carbonell et alii, 2015, p. 93). 
 
En altres casos, el que es documenta és l’aprofitament d’una estructura anterior, ja 
amortitzada, com a cisterna. Com alguns dels poblats talaiòtics s’assenten sobre 
estructures d’èpoques anteriors, els nous pobladors aprofiten algun element i l’adapten a 
les seves necessitats. Així, s’ha pogut comprovar que algunes cisternes presenten una 
planta que correspon a monuments funeraris d’època pretalaiòtica. En ser coves 
excavades a la roca, ja tenen la feina feta, així que, només haurien de netejar la cova i 
adaptar-la al nou us com a cisterna. Aquesta reutilització està documentada al Cercle 2 
de Torre d’en Galmés (Rosselló, 1986, p. 43; Plantalamor, 1991, p. 470), al sistema 
comunal de recollida d’aigua de Torre d’en Galmés (Rosselló, 1984, p. 126), a la Casa 
Serra Belabre de Biniparratx Petit (Guerrero et alii, 2007, p. 24) i al Monument 3 de So 
na Caçana (Plantalamor, 1991, p. 387). 
 
Un altre element relacionat amb l’emmagatzematge de l’aigua i, més concretament, amb 
la seva recollida, són les canals d’aigua. Es troben excavades directament a la roca 
                                                           

60 Segurament utilitzada en un període anterior a la casa i amortitzada amb la seva construcció. 

Figura 77: Canal i sitges documentades a l’Edifici 1 
de Torre d’en Galmés (Amics del Museu de Menorca) 
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mare, al nivell d’ús de la casa. La seva funció ha de ser la de conduir l’aigua de la pluja 
fins a la cisterna, on quedarà disponible per al seu consum. S’han documentat canals al 
Cercle 3 de Sant Vicenç d’Alcaidús (Plantalamor, 1991, p. 430), a la Casa Serra Belabre 
de Biniparratx Petit (Guerrero et alii, 2007, p. 23) i la Casa 3 de Trepucó (Plantalamor, 
1991, p. 438) 
 
També es poden construir canals amb 
blocs de pedra. En aquest cas, es tracta 
de pedra treballada deixant una canal, 
ja sigui de secció semicircular com 
rectangular, que s’hauria d’ajuntar amb 
altres pedres per tal de fer el recorregut 
que els interessés per aconseguir 
acumular l’aigua. No ha estat possible 
documentar cap d’aquests blocs in situ 
i no és un material que sigui molt 
abundós. Es té algun exemple al Cercle 
7 de Torre d’en Galmés (Ferrer et alii, 
2011, p. 112). 
 
L’accés a l’aigua és una necessitat 
fonamental per a la vida de la gent, pel 
que els talaiòtics van procurar construir estructures per a la seva recollida. Així, la 
presència de sitges és important, tot i no estar documentades a totes les cases estudiades. 
A més, es complementen amb la construcció d’altres elements auxiliars com són les 
canals per conduir l’aigua fins a les cisternes. Per tant, si no s’ha pogut documentar cap 
sitja a l’interior de les cases, el més probable és que es trobin a la zona exterior de la 
casa o en algun punt proper que faciliti l’abastiment de la casa sense gaires dificultats. 
Per això es construïren conjunts comunals com els documentats a Torre d’en Galmés, 
Torelló o Sant Agustí. 
 
 
6.2.10. Altres elements arquitectònics 
 
Dins els cercles talaiòtics es poden trobar altres elements arquitectònics, que tenen una 
entitat menor, però que complementen i completen l’estructura de la casa. No es troben 
a totes les cases, pel que no són elements estructurals bàsics, tot i que la seva presència 
ajuda a completar la seva configuració. 
 
6.2.10.1. Armaris 

 
Un d’aquests elements són uns petits cubicles o armaris construïts amb lloses de pedra. 
Estan adossats a algun mur o columna i consisteixen en un parell de lloses verticals 
sobre les quals es posa una en posició horitzontal per fer el tancament. En estar 
estalonades en algun altre element, la seva part posterior ja queda directament tancada. 
Aquestes lloses solen ser de petites dimensions, relativament fines respecte del que 
solen ser les pedres utilitzades en les construccions dels murs. La seva concepció és 
idèntica a la de les fornícules documentades inserides dins els murs interiors de 
tancament dels cercles i que es construeixen d’igual forma. 
 

Figura 78: Canal de pedra del Cercle 7 de Torre 
d’en Galmés (Amics del Museu de Menorca) 
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Es documenten als patis centrals dels cercles talaiòtics i s’han trobat casos a diferents 
jaciments: al Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús, a les Cases 3 i 4 de Trepucó. En altres 
edificis s’han documentat dos armariets al pati central: Casa AENA de Biniparratx Petit, 
on n’hi ha un a l’angle SO i l’altre al NO del pati61 i a la Galeria 3 de sa Torreta de 
Tramuntana. 
 
La seva funció és indeterminada, ja que quan s’han pogut excavar aquests elements no 
han ofert dades clares sobre la seva utilització. Per la seva estructura i similitud amb els 
documentats als murs, el més probable és que siguin elements que es poden relacionar 
amb l’emmagatzematge d’objectes. Amb tot, no es poden descartar altres funcionalitats. 
 
6.2.10.2.Cocons 

 
Codi Estructura Cocó Amplada Fondària 

TGA-01 Cercle 6 Cocó 1 0,74 0,30 
TGA-01 Cercle 6 Cocó 2 0,54 0,18 
TGA-01 Cercle 6 Cocó 3 0,43 0,18 
TGA-01 Cercle 6 Cocó 4 0,36 0,25 
TGA-01 Cercle 6 Cocó 5 0,32 0,18 
TGA-01 Cercle 6 Cocó 6 0,45 0,22 
TGA-01 Cercle 7 Cocó 1 0,22 0,23 
TGA-01 Cercle 7 Cocó 2 0,26 0,9 
TGA-01 Cercle 7 Cocó 3 0,26 0,7 
TGA-01 Cercle 7 Cocó 4 0,35 0,14 
TGA-01 Cercle 7 Cocó 5 0,33 0,12 
TGA-01 Cercle Cartailhac Cocó 1 0,19 0,9 
TGA-01 Cercle Cartailhac Cocó 2 0,32 0,22 
TGA-01 Cercle Cartailhac Cocó 3 0,65 0,17 
Taula 27: mides dels cocons documentats als cercles de Torre d’en Galmés. 
 
Els cocons es poden definir com petites depressions de forma circular i secció cònica 
fetes a la roca mare i d’una capacitat reduïda. És un element que és present als patis de 
les cases talaiòtiques, amb un diàmetre mig d’uns 40 cm i una fondària de 18 cm de 
mitjana. El més habitual és que estiguin situats propers a la llar de foc, però en algun cas 
s’han documentat a altres racons del pati central o, com el cas del Cercle 6 de Torre 
d’en Galmés, dins l’habitació E. Dins aquest mateix àmbit s’han documentat restes 
d’escòria de ferro i marques de combustió, potser indicis de treballs metal·lúrgics. 
 
Tampoc és constant el nombre de cocons que es poden trobar, ja que a la Casa Serra 
Belabre de Biniparratxt Petit n’hi ha tres, al Cercle Cartailhac n’hi ha quatre, al Cercle 7 
de Torre d’en Galmés n’hi ha cinc, mentre que al Cercle 6 de Torre d’en Galmés se 
n’han documentat sis. 
 
Són elements que semblen relacionats amb l’acumulació d’algun tipus de líquid, però en 
poca quantitat per les seves reduïdes dimensions. Haurien de servir per complementar 
les feines domèstiques de transformació d’aliments o de confecció d’objectes ceràmics, 
metàl·lics, tèxtils i altres que es desenvolupessin dins el pati de les cases. Però no s’han 

                                                           

61 Situat sobre d’una cisterna, com si fos un element de tancament i protecció d’aquesta estructura 
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pogut recuperar cap tipus de dades que puguin donar una resposta clara sobre la seva 
funcionalitat. 
 
6.2.10.3. Llits 

 
En algunes habitacions s’han pogut documentar unes estructures que han estat 
identificades com a llits. És un espai que està diferenciat de la resta del sòl de 
l’habitació perquè està més elevat i pot tenir una línia de pedres que el delimita. Pot 
estar construït directament a la roca mare, o estar fet amb terra compactada. 
 
Hi ha un exemplar a l’habitació NO del Cercle 6 de Torre d’en Galmés. Està construït a 
la roca mare i una part de la línia frontal està completada amb pedres. Aquesta 
estructura està directament relacionada amb el braser localitzat dins aquesta mateixa 
habitació. 
 
Dos exemplars més estan documentats al Cercle Cartailhac. Un està a l’habitació NO i 
l’altre a la NE. Els dos estan construïts amb terra compactada i tenen una línia de pedres 
a la part frontal. 
 
La situació d’aquestes estructures dins les habitacions i les seves característiques fan 
que s’interpretin com a llits de les cases talaiòtiques. La seva relació amb el braser del 
Cercle 6 o la seva proximitat a la llar de foc del Cercle Cartailhac les converteix en 
espais ideals per al descans dels habitants de la casa. Només necessitarien un poc de 
palla o alguna pell d’animal per convertir-lo en un lloc confortable. 
 
6.2.10.4. Bancada lateral 

 
Un altre element que es documenta als patis dels cercles talaiòtics, són les bancades 
laterals. Es troben situades davant les habitacions de l’O del pati, passant per davant les 
portes d’accés a aquests espais. Estan construïdes amb amolons clavats al terra, deixant 
la cara activa o plana cap a dalt, o amb pedres planes. Aquesta estructura està 
documentada als Cercles 6 i 7 de Torre d’en Galmés. 
 
La seva funcionalitat ha de ser la de proporcionar un lloc per seure a la gent que està 
fent alguna activitat domèstica al pati, tot i que la seva petita alçada, no superior als 10 
cm, tampoc ofereix una gran comoditat. La gent que l’utilitzés estaria pràcticament 
asseguda al terra. 
 
6.2.10.5. Forats als blocs de pedra 

 
En dos blocs de pedra del pati central del Cercle Cartailhac de Torre d’en Galmés, s’han 
documentat uns forats aproximadament quadrangulars, d’uns 15-19 cm 
aproximadament i amb una fondària d’uns 16 cm. Un es troba a la llosa que tanca 
l’habitació SO pel seu costat S. L’altre és un bloc col·locat al terra a la zona final del 
corredor. Els dos blocs estan en contacte amb la columna SO, un per cada costat. 
 
No és un espai molt gran per guardar objectes, però pot tenir una mida adequada per 
contenir alguna peça de ceràmica que tingués la funció de llumeta, per exemple. 
D’aquesta forma el pati tindria algun punt d’il·luminació extra, ja que la mateixa llar de 
foc seria el focus principal de llum per a la casa. 
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6.2.10.6. Marques a les columnes 

 
La columna NE del pati central del Cercle 6 de Torre d’en Galmés, que delimita 
l’entrada a l’habitació N, té unes marques horitzontals de poca profunditat, uns 3 cm. 
Ocupen la meitat de l’espai de la columna amb unes amplades que van dels 25 als 45 
cm per uns 5 cm d’alçada i n’hi ha un total de 5. La seva funcionalitat no està definida, 
pel que no es té clar si era un element ornamental o si tenia alguna funció a nivell 
arquitectònic. Potser podria tenir una funció d’escala per accedir al sostre de la casa per 
fer reparacions, però les petites dimensions de les marques suposarien que la persona 
que en fes ús fos quasi un expert escalador. 
 
 
6.2.11. Estructures de processament 
 
Als cercles talaiòtics, es poden documentar elements que s’han de relacionar amb les 
feines de processament d’aliments per part dels seus habitants. Normalment, aquests 
elements es troben situats al pati central, que seria el nucli central on es realitzarien 
aquestes tasques, tot i que algun element es pot documentar en algun espai adjacent al 
pati. 
 
Un element documentat són les piques de pedra. Consisteixen en un gran bloc de pedra 
que té forma rectangular i al qual s’ha rebaixat el seu interior, per poder-lo utilitzar com 
un gran contenidor de líquid. En els tres casos que es tenen documentats (Cercles 6 i 7 
de Torre d’en Galmés i Casa 3 de Trepucó) es troben ubicats al costat de la columna SE 
del pati, just a l’inici d’aquest espai i totalment accessibles des d’ell. Per tant, ha de 
correspondre a un element d’ús compartit per tots els habitants de la casa. 
 
Els morters de pedra també són un 
element que es pot documentar dins 
les cases talaiòtiques. Són objectes 
construïts d’un bloc de pedra, de 
forma circular i que mentre van 
agafant fondària el seu diàmetre es 
va reduint. D’aquesta forma, 
s’introdueix l’element a picar al seu 
fons i amb un pal o una pedra es 
faria la feina. S’han pogut 
documentar aquests objectes al pati 
de la Casa 3 de Trepucó i a 
l’habitació SE del Cercle 7 de Torre 
d’en Galmés. En aquest darrer cas, 
no es troben directament al pati, sinó 
que es troben dins una habitació de 
la casa tot i que la seva situació era 
molt propera. A més, dins l’àmbit SE, es van documentar uns cinc amolons, pel que 
sembla que s’ha de relacionar aquest espais amb tasques de processament d’aliments i 
altres feines domèstiques. 
 

Figura 79: Morters recuperats dins l’habitació SE del 
Cercle 7 de Torre d’en Galmés 
(Amics del Museu de Menorca) 
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No es té documentada la presència del que serien les bases dels molins, que consistirien 
en una pedra plana clavada al terra. Una pedra d’aquestes característiques es va 
documentar a les excavacions fetes al jaciment de Talatí de Dalt (Juan i Pons, 2005a, p. 
111) i estava situada en un espai a l’aire lliure. La gran presència d’amolons, a totes les 
cases excavades, fa suposar que les feines de molta eren prou importants i que es duen a 
terme dins la casa, però falta documentar la pedra on es faria aquesta feina. 
 
Altres elements que poden servir per al processament d’aliments són les pedres que fan 
el tancament de l’estructura de combustió. Son pedres planes clavades al terra, així que 
a sobre seu es podrien fer diverses feines: la mateixa molta de cereals o el descarnament 
dels animals que eren consumits pels habitants de la casa... El fet d’estar enganxades al 
terra permetria que es fessin aquestes feines sense patir que la base/suport es mogués del 
lloc. 
 
Les feines de processament d’aliments serien una part important de la rutina diària dels 
habitants de les cases i al seu interior es troben elements integrats dins l’espai que 
permetrien dur a terme aquestes tasques. A més, la documentació d’altres objectes que 
complementarien les feines, com són els amolons, percussors, ganivets, olles i cassoles, 
indica que aquesta activitat hi era ben present. Per tant, són elements que és lògic que 
tinguin el seu espai dins la casa. 
 
 
6.2.12. Espai exterior 
 
Al voltant de les cases talaiòtiques, es poden anar documentant diferents estructures 
annexes que complementen els diferents àmbits del seu interior. No s’han pogut 
identificar estructures a totes les cases, ja que en molts casos no s’ha excavat aquesta 
zona exterior, però es disposa de dades d’alguns d’aquests espais. 
 
Un primer element destacable és una construcció 
annexa als cercles que es coneix com a sala 
hipòstila. Són estructures adossades a la paret 
exterior dels cercles, amb una sèrie de columnes al 
centre de l’edifici, fent una filada. Sobre aquestes es 
conserven les lloses de pedra que fan de bigues 
cobrint l’edifici. Segurament aquest cobriment es 
completaria amb elements vegetals i argila. 
 
Pel que fa al mur de tancament, és de doble 
parament, amb blocs de pedra de grans dimensions 
a la paret exterior i pedres de petites i mitjanes 
dimensions al seu interior. Al costat que s’adossa al 
cercle, es construeixen pilastres exemptes, però 
adossades a aquest mur de la casa per tal de sostenir 
la coberta per aquell costat. 
 
Les columnes centrals segueixen diferents models 
constructius. Així al recinte Flaquer, adossat al 
Cercle 6 de Torre d’en Galmés, estan composats per 
una base, el fust monolític i una pedra plana a sobre fent de capitell. En canvi, al recinte 

Figura 80: Pilastra de la sala 
hipòstila adossada al mur exterior 

del Cercle 1 de Sant Vicenç 
d’Alcaidús 
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adossat al Cercle Cartailhac, també a Torre d’en Galmés, el fust és polilític. Tant unes 
com altres estan construïdes seguint el format de columna de tipus mediterrani, amb la 
base més estreta que el capitell (Martínez Santa-Olalla, 1930; Serra, 1965). 
 
Per les dimensions del seu espai interior, s’han identificat com a estructures dedicades a 
l’emmagatzematge d’aliments o per a l’estabulació de bestiar, però les dades dels 
recintes excavats no permeten concretar l’ús. La presència d’una sitja dins el recinte 
Flaquer podria dificultar el seu ús com a guarda d’animals, per exemple. Els exemplars 
excavats corresponen al recinte Flaquer (Flaquer, 1942, 1943), al Cercle Cartailhac 
(Sintes i Isbert, 2009) i a la casa AENA de Biniparratx Petit (de Nicolàs, 1997). Aquest 
darrer cas té la seva estructura interna modificada, donat que va ser reaprofitada en 
època romana creant murs de divisió d’espais aprofitant les columnes. 
 
Al jaciment de Torre d’en Galmés, hi ha un exemplar adossat a un cercle que encara no 
ha estat excavat i està reblert de pedres i sediment fins el sostre62 . Una altra sala que es 
coneix és la que està adossada al costat O del Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús 
(Serra, 1961). Tot i l’excavació que es va dur a terme a aquest jaciment, mai es va 
actuar en aquest recinte, que ja estava mig esfondrat quan el va documentar Mª Lluïsa 
Serra. 
 
Un altre element que es pot trobar al voltant dels cercles talaiòtics són les cisternes, com 
ja s’ha comentat a l’apartat 6.2.9. Es tenen uns quants exemples i la seva situació és 
davant la façana, tant al seu costat E com a l’O. Fins i tot, el mateix mur de la façana 
està pràcticament per sobre de la boca de la cisterna en algun cas, com la Casa Serra 
Belabre de Biniparratx Petit. Com les documentades a l’interior, la seva funció ha de ser 
la d’abastir d’aigua potable als seus habitants. 
 
Es tenen exemples de cisternes de tipologia piriforme (Cercle 7 de Torre d’en Galmés). 
Però altres casos corresponen a la reutilització de coves d’enterrament d’època 
pretalaiòtica, com a la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit. 
 
En un cas sembla que podria haver un pou. Es troba davant la façana del Cercle 6 de 
Torre d’en Galmés. Allà es veia una depressió que estava totalment coberta de pedres. 
Amb els treballs fets durant l’estiu del 2014 i 2015 per l’Associació d’Amics del Museu 
de Menorca, s’han retirat aquestes pedres i ha quedat un forat circular que podria 
correspondre al coll, tallat a la roca mare. En futures campanyes s’hauria d’intentar 
continuar amb la retirada de sediment per tractar de confirmar que és un pou. 
 
Com ja s’ha descrit a l’apartat 5.2.7.12, s’ha pogut documentar un forn a l’exterior del 
Cercle Cartailhac de Torre d’en Galmés. Ja ha estat explicat, pel que no s’incidirà més 
en les seves característiques. 
 
A la façana de la casa Serra Belabre s’ha documentat una estructura que ha estat 
identificada com una porxada. Consisteix en un mur simple que va en paral·lel al mur de 
la façana i que hauria servit per sostenir una coberta tapant aquest espai. Té un metre 
d’amplada i uns tres de llargada. Segons els seus excavadors, correspon a un espai de 
circulació (Guerrero et alii, 2007, p. 24-25). 

                                                           

62 Es troba al costat O de la porta de la primera línia de murades del poblat, adossada a un cercle sense 
excavar. 
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Però l’estructura més destacada que es troba a l’exterior dels cercles talaiòtics són els 
patis exteriors. No se n’han pogut identificar molts exemplars. Són espais que estan 
delimitats amb murs de doble parament, que els tanquen, i estan situats a les façanes de 
les cases. Al seu interior s’han documentat diferents estructures com són: sales 
hipòstiles, forns i cisternes, ja comentats en anteriors paràgrafs d’aquest mateix apartat, 
a més de diferents habitacions o àmbits. 
 
La seva funcionalitat no està clara. Formen un espai tancat davant la façana de la casa i 
al qual s’accedeix només per una sola porta. Al seu interior es documenten tant murs de 
parament simple, com de doble parament delimitant espais. El seu estat de degradació 
dificulta la troballa de materials que ajudin a clarificar el seu ús. Les anàlisis de 
micromorfologia del sòl d’un àmbit del pati exterior del Cercle 7 tampoc són 
concloents. Es va extreure una columna de sediment de l’àmbit 2 del pati exterior i el 
resultat que ofereix no és clarificador: sembla un material provinent d’altres llocs i 
abocat en aquest àmbit, potser per al seu anivellament, però no hi ha cap indicació de 
quin ús hagues pogut tenir aquest espai (Goldberg i Pérez-Juez, 2013). 
 
L’accés al Cercle 7 es fa per una porta senzilla, a través de la qual s’accedeix al pati 
exterior. Es troba a l’angle O de la façana. Just entrar al pati, a l’esquerra ja queda un 
dels espais documentats (àmbit 3) i seguint recte, s’arriba davant la porta d’accés a la 
casa. Aquí s’ha documentat la sitja del pati, que va aparèixer coberta per unes lloses de 
pedra. La seva tipologia és piriforme i al seu interior el sediment era una terra molt fina 
i poc compactada. A la part final es va poder recuperar un conjunt d’ossos de vaca, entre 
els que destaca el crani sencer i algunes parts del cos, encara en connexió anatòmica i 
un parell de peces de ceràmica talaiòtica. Una correspon a una olla globular i la segona 
és una peça d’imitació d’una forma clàssica: un askos. En aquest cas, és molt destacat el 
coll, de grans dimensions (Carbonell et alii, 2015, p. 76-77). 
 
La resta d’àmbits documentats es 
troben adossats al mur E del pati 
exterior. S’ha de destacar que aquest 
mur fa de separació entre els patis dels 
Cercles 6 i 7. La resta de l’espai és una 
àrea sense restes de construccions i un 
sòl molt irregular, que devia ser 
reomplert amb sediment per deixar-lo 
a nivell i poder-lo utilitzar, com podria 
indicar la mostra de micromorfologia 
estudiada de l’àmbit 2. Però la poca 
potència del sediment excavat ha 
impedit conservar nivells arqueològics 
que clarifiquin els possibles usos 
d’aquest espai. 
 
Pel que fa al pati del Cercle 6, al seu interior s’han documentat dos àmbits amb claredat 
i no es pot descartar la presència d’un tercer espai, tot i que la no finalització de la seva 
excavació impedeix confirmar-ho. També s’ha de destacar la depressió que hi ha davant 
la façana, al costat O, que sembla correspondre a un pou, ja tractada anteriorment. Al 

Figura 81: Patis davanters dels Cercles 6 i 7 de 
Torre d’en Galmés (Amics del Museu de Menorca) 
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costat E de la façana, es troba l’accés a la sala hipòstila coneguda com a recinte Flaquer. 
La resta de l’espai sembla que estaria lliure de construccions. 
 
El seu accés es troba situat al costat E, just al final de la sala hipòstila. La porta està 
formada per brancals monolítics i un poc més enrere, seguint la línia de les columnes de 
la sala es troben dues columnes amb una pedra que fa de biga o, potser, de llinda 
d’accés al pati exterior. 
 
L’accés al pati exterior del Cercle Cartailhac és monumental. Es troba a l’angle E de la 
façana del cercle i consisteix en un corredor amb columnes monolítiques i lloses fent de 
coberta. Es conserva el que seria el llindar de la porta i una de les lloses de coberta. N’hi 
ha un parell més, que no s’han conservat senceres. Es pot apreciar perfectament la 
presència de tres lloses a la planimetria que va publicar Cartailhac al seu llibre, per 
exemple (Cartailhac, 1892, p. 22). D’aquesta forma es crea un passadís d’uns 2 m 
d’amplada, fet que suposa una entrada totalment monumental a aquest espai exterior. 
 
Pel que fa a la distribució interna del pati exterior del Cercle Cartailhac, està formada 
per quatre àmbits diferents més la zona central, sense restes d’estructures. El primer és 
l’àmbit NE, al qual s’accedeix des del corredor allindat. El segon correspon a l’àmbit 
SE i el seu accés es troba al pati just on ha acabat el passadís. El seu interior es divideix 
en dos espais, un dels quals és el forn ja comentat anteriorment. 
 
A la zona O es troba una habitació de planta quadrada, de funcionalitat indeterminada. 
Per la seva tipologia, sembla que hauria de correspondre a una reforma d’època romana, 
però no es pot assegurar. L’altre àmbit documentat en aquesta zona és la sala hipòstila. 
Es troba a l’angle O de la façana i ja ha estat descrita a l’apartat 5.2.7.12. (Sintes i 
Isbert, 2009). 
 
Per tant, els patis exteriors estan lligats a les cases talaiòtiques, ja que delimiten un espai 
ampli davant la seva façana, amb unes dimensions fins i tot superiors al de les cases 
talaiòtiques: entre 10-14 m de diàmetre i un espai tancat superior als 100m2. Al seu 
interior es documenten diversos àmbits construïts, entre els quals hi ha les sales 
hipòstiles, un forn i una sitja. No es descartable la presència d’un pou. I la resta 
d’àmbits tenen una funció indeterminada. Tot i aquest desconeixement, són espais que 
devien complementar les tasques domèstiques, tant per emmagatzematge d’aliments 
com per a l’estabulació de bestiar, per exemple. 
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CAPÍTOL 7 

 
LA CASA TALAIÒTICA:  

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ 
 
 
Seguidament es passarà a fer una anàlisi d’alguns aspectes globals de la casa talaiòtica, 
que es poden inferir de les dades estudiades durant tot aquest treball. Així, s’intentarà 
establir una proposta de tipologia, per a les cases talaiòtiques, per després fer una anàlisi 
del nivell de circulació dins l’interior de la casa per poder arribar a tots els àmbits. 
També, es farà una anàlisi de la possible funcionalitat de tots els espais en base a les 
diferents propostes fetes pels investigadors que han treballat aquestes estructures. 
Finalment, s’aportaran algunes reflexions sorgides durant el procés de treball seguit per 
dur a terme una reconstrucció en 3D d’un cercle talaiòtic. 
 
 
7.1. PROPOSTA DE TIPOLOGIA DE LA CASA TALAIÒTICA 
 
Com ja s’ha pogut veure durant el desenvolupament d’aquest treball, la casa talaiòtica 
presenta una planta bastant típica, que s’associa a un patró circular. Aquesta forma ha 
motivat que molts autors a l’hora de descriure-les, utilitzen el terme cercle o cases 
circulars. De fet, és una denominació que ha tingut recorregut dins la literatura 
prehistòrica de l’illa i ha estat prou utilitzat per referir-se a elles, com ja s’ha vist a 
l’apartat 3.1. 
 
Així doncs, s’està davant d’una estructura molt homogènia. En la gran majoria de casos, 
la seva planta respon a aquesta tendència circular ja mencionada. Els diferents àmbits 
s’organitzen al voltant d’un espai central, que ha estat interpretat com un pati a cel obert 
per la gran majoria d’autors. Associat a aquest espai central, hi ha la llar de foc, a 
l’angle NE. La resta d’habitacions es troben al voltant d’aquest espai central, disposades 
de forma radial. 
 
Per tant, són cases complexes, d’espai pluricelular. Cada àmbit pot ser destinat a una o 
diverses funcions. A través dels anàlisis dels materials que s’han pogut dur a terme, 
s’han intentat documentar els diferents usos dels espais. A l’apartat 7.3. es farà un repàs 
de la informació obtinguda per definir utilitzacions. 
 
Amb les dades documentades, es pot proposar una tipologia de les cases talaiòtiques. 
Tot i les grans similituds en les seves plantes, es poden distingir alguns tipus diferents. 
Per tant, es diferenciaran quatre tipologies. Per denominar-les, s’ha optat per utilitzar la 
denominació genèrica de Casa Talaiòtica afegint un numeral romà. 
 
 
 



Caractetizació de l’espai de l’hàbitat protohistòric de l’illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques 

 208 

 
 
 
Casa Talaiòtica I: són cases amb pati central i planta 
irregular. Aquest fet ve motivat per la seva adaptació 
a l’espai disponible a l’hora de la seva construcció. Es 
tenen exemples com la Casa 3 i 1(PAC) de Trepucó, 
el sector A-SE de Biniparratx Petit o el Cercle 1 de 
Torre d’en Galmés. La primera està construïda 
adossada al talaiot NO del poblat i té cases adossades 
al seu costat. Per tant, tot i seguir la planta bàsica de 
la casa talaiòtica, la seva situació dificulta que es pugi 
construir seguint la disposició circular. Pel seu costat, 
el Cercle 1 s’adapta al terreny, fins i tot incloent una 
cova natural dins l’estructura de la casa. En aquest cas 
la planta ja té una tendència més circular que 
l’anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa Talaiòtica II: correspon al que seria la casa 
talaiòtica estàndard. La seva planta respon al 
patró de cercle amb el pati central i les 
habitacions distribuïdes al seu voltant de forma 
radial. Es pot documentar de forma aïllada o 
formant conjunts de diverses cases adossades les 
unes a les altres. Així, les cases 1 i 2 de Sant 
Vicenç d’Alcaidús corresponen a cases 
d’aquesta tipologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 82. Exemple de la Casa Talaiòtica I: 

Casa 3 de Trepucó. 

Figura 83: Exemple de Casa Talaiòtica II: 
Cercle 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús. 
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Casa Talaiòtica III: dins aquest grup 
s’inclouen cases que responen a la segona 
tipologia, però es completa el conjunt de la 
casa amb un pati exterior. Aquest annex es 
troba davant la façana, al sud de l’edifici. Es 
tenen exemples d’aquesta tipologia als 
Cercles 6, 7 i Cartailhac de Torre d’en 
Galmés, a les cases AENA i Serra Belabre 
de Biniparratx Petit i a Torelló d’en Sintes. 
En els tres primers casos, es troben patis 
amplis i ben delimitats, mentre que en els 
altres casos es conserven estructures que 
indiquen la presència d’aquest pati, però no 
ha arribat en tota la seva extensió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa Talaiòtica IV: en aquest darrer grup, 
s’inclouen les cases que, tot i tenir una planta 
circular típica, el seu interior s’ha modificat en 
època romana o posterior. Per tant, la 
distribució del seu espai intern ja no es 
correspon a l’estàndard de la casa talaiòtica. 
Aquí hi ha cases com el Cercle 2 i els Edificis 
1 i 2 de Torre d’en Galmés o el Cercle 4 de 
Sant Vicenç d’Alcaidús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 84. Exemple de Casa Talaiòtica III: 
Cercle Cartailhac de Torre d’en Galmés. 

Figura 85. Exemple de Casa Talaiòtica IV: 
Edifici 1 de Torre d’en Galmés. 
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Codi Estructura 
Casa 

Talaiòtica I 
Casa 

Talaiòtica II 
Casa 

Talaiòtica III 
Casa 

Talaiòtica IV 
Indeterminada 

BTV-01 Casa 1     X 
BTV-01 Casa 2 X     
BTV-01 Casa 3  X    
SVA-01 Cercle 1  X    
SVA-01 Cercle 2  X    
SVA-01 Cercle 3  X    
SVA-01 Cercle 4    X  
BCV-01 Casa     X 
BPT-01 AENA   X   
BPT-01 Serra Belabre   X   
HTM-01 Estructura 2     X 
HTM-01 Estructura 4     X 
HTM-01 Estructura 5     X 
HTM-01 Estructura 6-9     X 
HTM-01 Estructura 7-8-12 X     
HTM-01 Estructura 10     X 
SNC-01 Monument 2    X  
SNC-01 Monument 3    X  
SNC-01 Monument 5 X     
TOV-01 Torelló d’en Sintes   X   
TOV-01 Casa 1 X     
TGA-01 Cercle 1 X     
TGA-01 Cercle 2    X  
TGA-01 Cercle 3  X    
TGA-01 Cercle 6   X   
TGA-01 Cercle 7   X   
TGA-01 Edifici 1    X  
TGA-01 Edifici 2    X  
TGA-01 Cartailhac   X   
TTT-01 Galeria 2   X   
TTT-01 Galeries     X 
TRP-01 Casa 1     X 
TRP-01 Casa 3 X     
TRP-01 Casa 4 X     
TRP-01 Casa 5 X     
TRP-01 Casa 1 (PAC) X     
TRP-01 Casa 2 (PAC)     X 
TRP-01 Casa 3(PAC)     X 

 Totals 9 5 7 6 11 
Taula 28. Tipologies de les cases talaiòtiques estudiades dins aquest treball. 
 
S’ha de mencionar, en un apart, les construccions documentades al jaciment de Ses 
Talaies de n’Alzina. Molts dels seus trets constructius recorden els edificis talaiòtics, 
però la majoria de les plantes conservades no segueixen les seves pautes. Molt 
possiblement, van ser modificats o, fins i tot, edificats en època romana. Per tant, no es 
poden incloure dins cap dels grups anteriorment descrits. El seu estat de conservació, 
incomplet, tampoc serveix per poder identificar els edificis amb claredat i intentar 
adscriure-les a algun grup concret. 
 
A nivell cronològic, es pot veure una evolució al llarg del temps des del tipus I fins al 
IV. La Casa Talaiòtica I es construeix en un espai ja ocupat prèviament. Per les dades 
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que es tenen de la Casa 3 de Trepucó, l’àrea al voltant del talaiot NO va patir una forta 
remodelació en una època indeterminada anterior al segle VII aC63. En aquest període es 
construeix una murada que delimita el poblat pel seu costat O (Plantalamor, 1982, 1991, 
2000). Aquest fet va suposar la destrucció i remodelació de les cases construïdes en 
aquesta zona. La Casa 3 es va adaptant a l’espai que li deixen les construccions del seu 
voltant. La seva planta correspon a la concepció de pati central i habitacions radials, a 
pesar de no poder-se edificar com un cercle. 
 
A partir del segle VI aC, el creixement dels poblats talaiòtics provoca la construcció de 
noves cases. Com s’ocupen nous espais, és possible edificar els nous habitatges 
còmodament, sense els condicionants de refer espais interiors dels poblats. Per tant, ara 
els és possible emprar la planta circular. L’utilitzen tant de forma individual, com 
adossant-se formant conjunts de vàries cases. Per les cronologies que s’han pogut 
obtenir dels cercles talaiòtics, es van construint entre els segles VI aC, com pot ser 
l’Edifici 1 de Torre d’en Galmés (Juan i Pons, 2011, p. 105) fins al segle IV aC amb el 
Cercle Cartailhac de Torre d'en Galmés (Sintes i Isbert, 2009, p. 256). Aquestes cases es 
classifiquen dins la tipologia de Casa Talaiòtica II. 
 
El conjunt es pot completar amb la construcció dels patis davanters. Per a aquestes 
estructures no es té una cronologia definida. El material documentat dins la sitja del pati 
del Cercle 7 de Torre d’en Galmés, més la resta trobat als diferents àmbits semblen 
indicar una ocupació similar a la del Cercle 7 (segles IV-III aC) (Carbonell et alii, 
2015). En canvi, algunes estructures del pati del Cercle Cartailhac indiquen una 
perduració en el temps fins a l’època romana (habitació quadrangular i forn amb 
plataforma feta amb restes d’àmfores itàliques) (Sintes i Isbert, 2009). Però no es té cap 
dada que parli del moment de construcció d’aquests espais. Aquestes estructures més 
complexes, formades per la casa i el pati exterior són les que s’han definit com a Casa 
Talaiòtica III. 
 
A partir del segle II aC, el món talaiòtic s’anirà integrant dins el món romà. Els poblats 
talaiòtics continuaran habitats i la gent encara ocupa les cases construïdes en el període 
anterior. No s’edificaran noves construccions, sinó que es reaprofitaran les ja existents i 
s’aniran introduint modificacions de l’espai d’acord amb uns nous models constructius. 
Aquests canvis es poden apreciar clarament al Cercle 2 de Torre d’en Galmés, amb tota 
una sèrie de murs de traçat recte que fan desaparèixer el pati central (Plantalamor, 
1991), o a l’Edifici 1 de Torre d’en Galmés, on la distribució interna va desaparèixer 
totalment amb la creació d’un gran espai rectangular central i un paviment de terra 
batuda. En aquests casos, la cronologia dels materials indica que van ser ocupades fins 
el segle I dC (Juan i Pons, 2007, 2011). Les modificacions internes que han patit una 
sèrie de cases en un període en que la cultura talaiòtica ja s’està diluint dins el món 
romà, han fet que s’adscriguin en una quarta tipologia que és la Casa Talaiòtica IV. 
 
En altres casos, aquesta ocupació arriba fins a períodes més tardans, com es pot veure 
als cercles de Sant Vicenç d’Alcaidús. Segons el diari d’excavació de Mª Lluïsa Serra al 
Cercle 4 documenta monedes que es poden situar al segle III dC. Dins el material 
recuperat en aquesta estructura hi ha algunes produccions de ceràmica nord africanes 
que també se situen en aquestes cronologies (Serra, 1958-1966). 
 
                                                           

63 Veure les datacions de C14 revisades a l’apartat 5.2.9.9., del jaciment de Trepucó. 
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A partir del segle I dC, sembla que l’ocupació dels poblats talaiòtics anirà disminuint i, 
de cada cop, serà més residual. Poc a poc, s’aniran abandonant les estructures. Tot i així 
queden algunes evidències com les restes humanes documentades al jaciment de Talatí 
del segle V-VII dC (Juan i Pons, 2005a, p. 237-238) o l’ocupació islàmica documentada 
a diversos jaciments (Orfila i Sintes, 1984), amb un clar exemple en la casa islàmica 
construïda entre els Edificis 1 i 2 de Torre d’en Galmés (Juan i Pons, 2007, 2011; Pérez-
Juez et alii, 2005; Pérez-Juez, 2011, 2012). 
 
 
7.2. ANÀLISI DE LA DISTRIBUCIÓ I CIRCULACIÓ INTERNA DE 
LA CASA 
 
Les excavacions de les cases talaiòtiques han mostrat unes edificacions amb presència 
de diferents àmbits al seu interior. Per tant, s’està davant d’una arquitectura amb una 
certa complexitat, tot i no tenir un nombre molt elevat d’habitacions. Com ja s’ha pogut 
veure al capítol 5, responen a un patró constructiu molt uniforme, amb una gran 
similitud entre la majoria de construccions. Dins les tipologies definides a l’apartat 
anterior, el tipus IV és el més divergent, en la seva distribució interna, degut a les 
modificacions sofertes en èpoques posteriors a les de la seva construcció i utilització 
originals. 
 
Les estructures analitzades en aquest treball corresponen a cases de la cultura talaiòtica 
de Menorca. Són, per tant, espais d’hàbitat. No formen part d’un únic conjunt, sinó que 
s’han analitzat vivendes de diferents assentaments de l’illa. Totes elles presenten una 
orientació similar, amb la façana mirant al S, a redossa del vent de tramuntana i 
aprofitant la zona on dóna el sol. 
 
Aquestes cases estan organitzades d’una forma molt senzilla. Encara que es poden 
documentar cases adossades les unes a les altres, l’entramat urbà als poblats talaiòtics és 
molt bàsic. Només en algun cas, es té una murada que delimita la superfície ocupada pel 
poblat i en alguns jaciments hi ha exemples del que serien carrers o espais de circulació. 
Un seria a Torre d’en Galmés, on es documenta una porta en el que s’ha considerat el 
primer tram de murada del poblat, cap a la zona sud (Plantalamor, 1991, p. 247). A 
partir d’aquesta porta sortiria un carrer en direcció nord, que en els seus primers metres 
estaria cobert amb lloses de pedra, i que aniria a parar fins al recinte de taula. També es 
pot apreciar aquesta organització de l’espai al jaciment de Talatí de Dalt. Amb 
l’excavació feta per Amics del Museu de Menorca es va documentar un possible carrer, 
que conservava un enllosat, i que anava a donar a diferents recintes coberts de la zona 
excavada. Fins i tot, es va documentar clarament un corredor entre dos edificis que 
estaria cobert amb lloses, però que no es va poder excavar (Juan i Pons, 2005). 
 
Les cases analitzades durant aquest treball responen a un patró molt uniforme. La seva 
planta és circular i el seu únic accés es troba situat al sud de l’edifici. El pas cap a 
l’interior ve condicionat per un corredor, que ja pot donar accés a alguna habitació de 
molt petites dimensions. Des del corredor, s’arriba a l’espai que funciona com a node 
principal de comunicació de la casa: el pati central. La gran majoria d’habitacions són 
accessibles des d’aquest nucli principal. 
 
Els elements arquitectònics presents en la construcció són els que delimiten i marquen 
els diferents àmbits i els diferencien del pati central. Els llindars d’accés a les 
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habitacions de l’O, construïts fent un escaló amb un bloc massís treballat en són un bon 
exemple. En altres casos és un bloc fent un escaló, com el de l’habitació N del Cercle 
Cartailhac. Per completar aquesta delimitació, es construiexen els murs interns de 
separació que marquen perfectament l’espai ocupat per cada un dels àmbits. La mateixa 
construcció de les portes, amb brancals monolítics marquen clarament les separacions. 
Tots aquests elements limiten la visibilitat que es pot tenir dels diferents àmbits dels del 
pati i condicionen l’accés als mateixos, tot i que no l’impedeixen en cap moment. 
 
Pel que fa als elements de tancament, tipus portes, no ha arribat cap evidència material 
per saber amb què estaven fabricades. L’únic que es té són els rebaixos fets a les pedres 
amb què es van construir els llindars d’accés a les habitacions. Per tant, s’ha de suposar 
que existia algun element que acabava de tancar les habitacions, però, molt 
possiblement, estava construït amb matèria orgànica que no s’ha conservat. Aquestes 
portes estarien construïdes amb fusta, tot i que no es pot descartar que, en alguns casos, 
el tancament es fes amb una simple cortina de pell o d’algun tipus de teixit. 
 
Per tant, tenint en compte tots aquests factors, es pot intentar establir els diferents 
nivells en què es troben els àmbits de la casa. Aquesta valoració es farà a través del 
anomenat “Anàlisi Gamma” proposats per Hillier y Hanson l’any 1984 i àmpliament 
desenvolupats des de l’arqueologia de l’arquitectura. Aquesta anàlisi es basa en el 
moviment que fa una persona a través dels diferents àmbits de la casa per valorar la 
facilitat d’accés a cada un d’ells i valorant el grau de dependència que es genera entre 
espais (Mañana, Blanco i Ayán, 2002, p. 37-38). La finalitat d’aquesta anàlisi és crear 
un diagrama on es reflexi la circulació de la gent dins la casa i establir els nivells que es 
necessiten creuar per arribar a l’àmbit més llunyà. 
 

Codi Estructura Àmbits Nivells 
SVA-01 Cercle 1 10 4 
SVA-01 Cercle 2 8 3 
SVA-01 Cercle 3 8 3 
SVA-01 Cercle 4 8 3 
BPT-01 AENA 13 5 
BPT-01 Serra Belabre 11 4 
SNC-01 Monument 2 8 5 
SNC-01 Monument 3 5 4 
SNC-01 Monument 5 5 3 
TOV-01 Torelló d’en Sintes 10 4 
TGA-01 Cercle 1 7 4 
TGA-01 Cercle 2 9 4 
TGA-01 Cercle 6 15 5 
TGA-01 Cercle 7 14 5 
TGA-01 Cartailhac 16 5 
TGA-01 Edifici 1 6 4 
TGA-01 Edifici 2 6 3 
TTT-01 Galeria 2 8 4 
TRP-01 Cercle 3 10 3 

Taula 29. Nombre d’àmbits i nivells documentats dins cada casa. 
 
Per crear els diagrames, s’ha anat assignant un nombre correlatiu als diferents àmbits 
des de l’exterior fins al darrer espai de la casa. Després, s’han posat dins cada nivell tots 
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els espais accessibles des del mateix àmbit, per tal de veure quina és la circulació que 
s’ha de fer per arribar a cada racó de la casa. D’aquesta forma, es poden veure algunes 
estructures amb un reduït nombre d’àmbits, ja sigui per la seva desaparició (com a 
Torelló d’en Sintes) o per reformes efectuades en èpoques posteriors (com l’Edifici 1 de 
Torre d’en Galmés). A l’altre extrem, es tenen cases com els Cercles 7 i Cartailhac de 
Torre d’en Galmés que entre els àmbits documentats al pati exterior i els de l’interior de 
la vivenda, es poden arribar a numerar un total de setze espais diferents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant als diferents nivells de circulació documentats, la majoria està al voltant de quatre 
per arribar als espais més interiors. En total, hi ha vuit cases amb aquest nombre de 
nivells. Les que en tenen tres són un total de sis. Només hi ha cinc exemples que arriben 
a tenir cinc nivells de circulació. Per tant, per entrar fins els espais més interiors de les 
cases talaiòtiques s’han de creuar entre quatre i cinc àmbits, fet que les converteix en 
espais molt privats. Les habitacions dels ocupants de la casa se solen trobar al quart 
nivell d’àmbits. S’han de creuar dos o tres àmbits per poder arribar al pati central, al 
voltant del qual se situen la majoria de les habitacions de la casa. D’aquí, encara es pot 
passar un nivell més per arribar a l’àmbit NE, que és el més privat de tots i que no té 
accés directe al pati central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 87: Esquemes de circulació del Cercle 7 i de l’Edifici 1 de Torre d’en Galmés 

Figura 86. Plànols del Cercle 7 i l’Edifici 1 de Torre d’en Galmés, amb el diferents àmbits numerats 
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En alguns casos (Cercle 6, 7 i Cartailhac de Torre d’en Galmés) aquest esquema de 
circulació és una mica més complex per la situació de l’habitació NE. Queda totalment 
inaccessible des del pati i només s’hi pot arribar des de l’habitació SE. Per tant, l’àmbit 
que és el més íntim de la casa és aquest, ja que per arribar-hi des de l’exterior s’ha de 
creuar el corredor, el pati i l’habitació SE. Aquest fet també condicionarà la seva 
utilització que, en no tenir accés directe des del pati, havia d’estar molt mal il·luminada, 
ja que no tindria llum natural. En canvi, la seva situació al costat N de la llar de la casa 
l’hauria de convertir en un espai molt càlid, principalment a l’hivern. 
 
Aquest esquema pot ser una mica més complicat, quan es troben restes a la part exterior 
de les cases. Poden ser des de restes d’un edifici (sala hipòstila) a uns vertaders patis 
ben delimitats i que amaguen la façana de la casa talaiòtica. D’aquesta forma, per 
accedir a l’interior de la casa, s’ha de passar primer per aquest pati. D’aquí es pot 
accedir a diferents àmbits, ja siguin petites habitacions o, com al Cercle 6 o al Cercle 
Cartailhac, a una sala hipòstila. L’accés a la casa es converteix en una opció més de 
circulació dins aquests patis, al mateix nivell que l’accés a la resta d’àmbits. Així doncs, 
les cases amb aquest pati davanter afegeixen un nivell de complexitat a la circulació que 
permet arribar al seu interior. 
 
Tot el contrari és el que passa amb les cases que han arribat amb reformes del seu espai 
intern, fetes en època romana o posterior. En aquests casos, la tònica habitual és que 
l’esquema de circulació es vagi simplificant. Es creen espais més grans eliminant 
barreres arquitectòniques i divisions internes. En alguns casos, com als monuments de 
So na Caçana, aquestes reformes van arribar a significar, fins i tot, la clausura d’espais 
que ja mai més van tornar a ser ocupats. 
 
La família que ocuparia la casa talaiòtica quedaria molt aïllada de la resta de veïns, ja 
que no seria possible que els veiessin fins que el visitant es trobés al llindar de la porta 
d’accés. Aquest és el primer punt on tindria visibilitat del pati central. Aquesta gran 
privacitat contrasta amb el fet que la societat talaiòtica seria molt cooperativa. Per a la 
mateixa construcció de les cases, s’haurien d’implicar un nombre important d’homes de 
la comunitat, ja que, com s’ha vist en l’apartat 6.1.1., la feina d’extracció, trasllat i 
col·locació del material per a construir un edifici és dura i costosa. Molt difícilment, una 
unitat familiar tindria la capacitat per tirar endavant un projecte com la construcció d’un 
cercle, si no comptava amb l’ajuda dels seus veïnats. En canvi, quan ja estan 
construïdes, les vivendes els donen un grau d’intimitat molt elevat, on la resta del poblat 
no pot veure el que passa dins la resta d’habitatges. 
 
 
7.3 FUNCIONALITAT DELS ESPAIS 
 
Com s’ha pogut comprovar al llarg d’aquest treball, hi ha un total de 18 cases 
talaiòtiques excavades en la seva totalitat i que són les que poden oferir la millor 
informació sobre aquestes estructures. A l’hora d’analitzar la funcionalitat dels diferents 
àmbits documentats al seu interior, es tenen les propostes que fan diversos autors en 
base als seus treballs d’excavació, però en pocs casos hi ha una informació concreta dels 
materials documentats dins cada àmbit. Aquests objectes juntament amb les 
característiques arquitectòniques de cada espai són els que ajuden en la tasca d’inferir 
aquestes possibles funcionalitats. 
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Sant 
Vicenç 

d’Alcaidús 

Casa 3 
(Trepucó) 

Casa AENA 
(Biniparratx 

Petit) 

Casa Serra 
Belabre 

(Biniparratx 
Petit) 

Hernández-Salvà 
Cercle 7 

(Torre d’en 
Galmés) 

Corredor      Zona de pas 

S-SO Gineceu 
Cau 
d’animals 
domèstics 

Magatzem Magatzem 
-Magatzem 
-Rebost 
-Cau d’animals 

Estabulació 
d’animals 

SO Gineceu Dormitori Dormitori Dormitori Dormitori 
-Feines domèstiques 
(teler) 

O Gineceu 
Magatzem 
queviures 

Dormitori Dormitori Dormitori 
-Ús domèstic 
-Indeterminat 

NO      
-Processament 
d’aliments 
-Emmagatzematge 

N  Dormitori 
-Dormitori 
-Feines 
domèstiques 

Indeterminat 
-Processament 
d’aliments 
-Emmagatzematge 

 

NE      Dormitori (?) 

E  
Àrea de 
treball 

-Feines 
artesanes 
-Magatzem 
-Lloc de reunió 

Àrea de treball 
Activitats 
productives 

 

SE      
-Processament 
d’aliments 
-Emmagatzematge 

S-SE  
Cau 
d’animals 
domèstics 

    

Pati  
-Impluvium 
-Feines 
domèstiques 

 Àrea de treball  
-Feines domèstiques 
(filar, processat 
d’aliments,...) 

Llar Cuina Cuina Cuina Cuina 
-Cuina 
-Escalfar casa 
-Il·luminació 

-Cuina 
-Escalfar casa 
-Il·luminació 

Exterior  
-Soll i estable 
-Forn 

-Cisterna 
-Porxo 
(indeterminat) 

  
-Sitja 
-Estabulació 
d’animals 

Taula 30. Adscripció funcional dels diferents àmbits de les cases pels seus investigadors. 
 
Tot i que Mª Lluïsa Serra és la primera arqueòloga que defineix aquestes estructures 
circulars com les cases talaiòtiques, en els seus escrits no aporta una funcionalitat 
concreta per a la majoria d’àmbits. Només parla clarament sobre la funció de la llar de 
foc, identificada com a cuina, ja que la troballa de les cendres en aquesta zona de la casa 
demostra la presència de foc i la seva utilització dins l’hàbitat (Serra, 1965, p. 162-163). 
També parla de les habitacions de la zona O com a possible gineceu de la casa. En 
canvi, a la resta d’espais no els atribueix una funcionalitat concreta, tot i considerar que 
han de ser el lloc per realitzar tant les tasques domèstiques habituals (cuinar, teixir, fer 
ceràmica, processament d’aliments, confecció d’eines...) com pel descans dels seus 
habitants. 
 
Posteriorment, l’excavació de la Casa 3 de Trepucó a meitat dels anys 80 dels segle XX 
va oferir als seus excavadors la possibilitat d’estudiar més en detall els materials dels 
diferents àmbits i van poder fer una proposta de funcionalitat de cada un d’ells. Així, Ll. 
Plantalamor planteja el següent esquema dins la seva tesis doctoral (Plantalamor, 1991, 
p. 438-444): 
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-Les habitacions S-SO i S-SE serien el cau dels animals domèstics (l’autor planteja la 
possibilitat de que sigui un gos). 
 
-El pati central tindria una doble funcionalitat dedicat a les feines domèstiques (teixit, p. 
ex.) i com a “impluvium” o recol·lector d’aigua, per una sèrie de canals documentades al 
terra. 
 
-L’habitació O correspondria a un magatzem de queviures. 
 
-Les habitacions SO i N serien les cambres. 
 
-La llar de foc, al costat del pati, seria la cuina. 
 
-A la zona exterior es documenten un parell de construccions, una de les quals la 
identifica com a soll i estable i l’altre com un forn. 
 
L’excavació de la casa AENA de Biniparratx Petit l’any 1992 i els posteriors articles 
publicats per J. C. de Nicolás també mostren una proposta de funcionalitat dels diferents 
àmbit. És bastant similar al que s’havia plantejat per a la Casa 3 de Trepucó, tot i que 
també hi ha algunes diferències (de Nicolás, 1995; 2003): 
 
-L’habitació S-SO aquí és interpretada com a magatzem. 
 
-Les habitacions SO i O es consideren els dormitoris de la casa. 
 
-A l’habitació N se l’hi atribueix una doble funcionalitat de dormitori i lloc per a la 
realització de tasques domèstiques. 
 
-L’habitació E és la més diversa ja que es proposa que pot servir tant com a lloc per dur 
a terme feines d’artesania, pot servir de magatzem o, fins i tot, com a lloc de reunió. 
 
-La llar de foc seria la cuina. 
 
-Pel pati, en canvi, no es proposa cap tipus d’activitat concreta, igual que amb 
l’estructura exterior adossada a la façana. 
 
Un altre cas estudiat és la Casa Serra Belabre del mateix jaciment de Biniparratx Petit. 
Aquesta casa va ser excavada per un equip de la UB sota la direcció de J. Hernández i J. 
Sanmartí. La seva proposta de funcionalitat dels diferents àmbits és molt similar a la 
feta per de Nicolás sobre la Casa AENA. Així, els àmbits SO i O són considerats com a 
dormitoris i el S-SO com a magatzem. Per a l’habitació N no defineixen cap activitat 
clara mentre que l’E i el pati els consideren una zona de treball. La llar de foc la 
consideren la cuina. Pel que fa a l’exterior, documenten una cisterna per a 
l’emmagatzematge d’aigua i un porxo al que no li poden atribuir cap funcionalitat 
concreta (Hernández, 2007). 
 
Posteriorment, J. Hernández, junt amb T. Salvà, publicaren un article sobre l’evolució 
de l’hàbitat a la prehistòria de les Illes Balears i, entre altres estructures, es fixen en els 
cercles d’habitació. En aquest text, fan una proposta de funcionalitat dels diferents 
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àmbits en base al que es coneix fins aquell moment de les cases talaiòtiques (Hernández 
i Salvà, 2009, p. 309-311): 
 
-L’habitació S-SO li proposen una triple funcionalitat com a magatzem, rebost i cau 
d’animals. 
 
-Per a les habitacions SO i O la seva proposta és que s’utilitzen com a dormitoris. 
 
-L’habitació N és un àrea destinada al processament d’aliments i a l’emmagatzematge. 
 
-L’E es dedica a activitats productives com el tractament d’aliments, la molta de cereals 
o el teixit. 
 
-Finalment, la llar de foc té diverses funcionalitats per als autors: cuina, punt 
d’il·luminació i elements per escalfar la casa. 
 
La darrera proposta que es pot revisar en relació a la funcionalitat dels àmbits és la que 
va fer l’equip d’Amics del Museu de Menorca arran de l’excavació del Cercle 7 de 
Torre d’en Galmés, entre els anys 2005 i 2010. Els seus excavadors han fet una proposta 
que en alguns àmbits és coincident amb el plantejat per altres autors i en altres és 
diferent (Ferrer et alii, 2011, p. 114; Carbonell, 2012, p. 117-121): 
 
-Un primer àmbit tractat és el corredor, considerat la zona de pas entre la porta i el pati 
central. 
 
-L’habitació S-SO es considerada un lloc d’estabulació de bestiar. 
 
-L’habitació SO se la relaciona amb feines domèstiques, per l’abundant presència 
d’anses d’àmfora púnica ebusitana llimades, considerades pesos de teler. 
 
-L’habitació O sembla tenir un ús domèstic, però que no es pot definir. 
 
-L’habitació NO estaria dedicada al processament d’aliments i a l’emmagatzematge. 
 
-L’habitació NE, molt probablement, correspondria a l’àrea de dormitori. 
 
-L’habitació SE tornaria a ser una zona de processament d’aliments i emmagatzematge. 
 
-El pati seria el lloc per desenvolupar feines domèstiques com filar, processar aliments, 
etc. 
 
-La llar de foc tindria la triple funció ja apuntada per Hernández i Salvà de cuina, punt 
d’il·luminació i escalfament de la casa. 
 
-El pati exterior, probablement estaria dedicat a l’estabulació d’animals i a 
l’emmagatzematge (per la documentació d’una sitja). 
 
Així doncs, segons les propostes dels diversos autors, es pot veure que hi ha alguns 
espais on tothom coincideix, i altres, on les interpretacions són més divergents. És un fet 
raonable, ja que s’està davant d’una construcció molt homogènia, a nivell arquitectònic, 



Caractetizació de l’espai de l’hàbitat protohistòric de l’illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques 

 219 

però que cada família segurament adapta a les seves necessitats, utilitzant l’espai de la 
forma que els convingués més. Tampoc s’ha de descartar el plantejament d’Hernández i 
Salvà (2009, p. 309) de la diferent utilització que pot tenir un espai de dia o de nit, o 
segons l’estació de l’any en què es troben. 
 
Un bon exemple d’aquesta possible diversitat d’usos es té amb el pati de les cases, 
construït a cel obert. Aquest fet condicionarà la seva utilització, ja que durant l’hivern 
no serà un bon lloc per treballar, mentre que a la primavera-estiu segurament serà el 
nucli principal de la vida domèstica. Així, a l’interior del pati, s’han pogut documentar 
objectes molts diversos (ceràmica, objectes metàl·lics, amolons, pesos de teler, 
fusaioles, morters, piques...) que suggereixen la seva utilització en molts àmbits de la 
vida domèstica. El cas més clar el tenim amb el Cercle 7 de Torre d’en Galmés, on dins 
el pati central s’han documentat materials de diversa procedència, però on destaquen 
clarament els materials talaiòtics i púnicoebusitans. El seu ús està relacionat tant amb 
l’emmagatzematge com amb la taula i la cuina. Fins i tot, hi ha alguns fragments 
relacionats amb elements votius (vasos de fons alt talaiòtics). A més, hi ha una llarga 
llista d’altres tipus de materials: pesos de teler, fusaioles, percussors, amolons, morters, 
denes de collar, petxines, bales de fona i objectes de metall (ferro, bronze i plom) 
(Ferrer et alii, 2008, p. 17-18; Ferrer et alii 2011, p. 110-114; Carbonell, 2012, p. 57-
117). 
 
Els corredors són una zona de pas entre l’accés a la casa i el pati central. Els materials 
documentats al seu interior també són molt diversos, segurament per la seva proximitat 
al pati. Una part dels materials d’aquest àmbit central s’haurien acabat estenent i 
dipositant dins aquesta zona de pas. 
 
Les habitacions S-SO i S-SE són petits espais, algun dels quals encara conserva la seva 
coberta (Cercle Cartailhac). Al seu interior s’han documentat elements diversos. A 
Trepucó, es van documentar ossos de fauna i peces ceràmiques amb marques d’haver 
estat rosegades per un gos (Plantalamor, 1991, p. 438). En canvi, a les Cases AENA i 
Serra Belabre de Biniparratx Petit, es van documentar àmfores al seu interior. Per tant, 
els autors els interpreten com a caus d’animals i com a zones d’emmagatzematge 
(Hernández i Salvà, 2009, p. 311). 
 
Les habitacions SO i O, de petites 
dimensions, i, moltes d’elles amb llindars 
treballats, que haurien servit de suport a un 
tancament, se solen interpretar com a 
dormitoris. Però a la SO del Cercle 7, van 
aparèixer moltes anses interpretades com a 
pesos de teler, pel que sembla que tindria 
una funció més domèstica que de repòs en 
aquest cas (Ferrer et alii, 2011, p. 112; 
Carbonell 2012, p. 97-98 i 119). Tot i 
aquest cas, les seves petites dimensions i 
el fàcil tancament les fan espais adequats 
per al descans d’alguns dels habitants de la 
casa. 
 
Les habitacions del N combinen diverses 

Figura 88: Amolons documentats dins 
l’habitació NO del Cercle 7 de Torre d’en 

Galmés 
(Amics del Museu de Menorca) 
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interpretacions. La presència d’amolons, àmfores i grans contenidors al NO del Cercle 7 
la fan veure com una zona de treball i emmagatzematge (Ferrer et alii, 2011, p. 111; 
Carbonell 2012, p. 102-103 i 119). En canvi, al Cercle 6 de Torre d’en Galmés la 
presència d’un llit elevat i un braser, clarament el defineixen com una àrea de descans 
(Lara, 2011, p. 92-94). Aquest mateix llit es pot veure al Cercle Cartailhac, però, en 
aquest cas al costat E de l’habitació, tocant la paret de la llar de foc. 
 
En canvi, l’habitació NE del Cercle 7 no proporciona materials que indiquin clarament 
la seva funcionalitat. Però per la seva situació molt aïllada de la resta d’espais de la casa 
i estar en contacte amb la paret semicircular de la llar de foc, li proporcionarien una 
calentor molt bona durant l’hivern (Carbonell, 2012, p.120). Aquesta situació tocant a la 
llar de foc, possiblement, farà que en moltes de les cases talaiòtiques l’espai NE sigui 
utilitzat com a dormitori. Així, per exemple, dins l’habitació NE del Cercle Cartailhac 
es va documentar una estructura identificada com a llit elevat. 
 
Quant a les habitacions de l’E i el SE tots els investigadors coincideixen en la seva 
consideració com a espais destinats al treball domèstic. En algun cas, és un magatzem 
de molins, com es va poder veure al Cercle 3 de Trepucó (Plantalamor, 1991, p. 438), 
en altres, és una zona de treball destinada a la producció d’aliments o a la fabricació de 
teixits (Hernández i Salvà, 2009, p. 311). En altres casos, en aquest espai s’han 
documentat restes d’escòria de metall, com és el cas del Cercle 6 de Torre d’en Galmés, 
on va aparèixer escòria de ferro i el terra presenta rubefacció per l’acció del foc64. Al 
Cercle 7, a aquest espai se li dóna una doble interpretació combinant les funcions de 
processat d’aliments i d’emmagatzematge, ja que, al seu interior, la presència de 
materials relacionats amb la cuina i la taula és molt important, però també és molt 
destacable la presència d’àmfores ebusitanes (Carbonell, 2012, p. 96-97 i 120). Fins hi 
tot, hi ha una proposta que sigui un lloc de reunió de la casa (de Nicolàs, 2003, p. 118). 
Per tant, sembla clara la seva adscripció com una zona de treballs diversos dels 
habitants de la casa. 
 
La llar de foc ha de ser un element principal de les cases talaiòtiques. La seva posició en 
un angle del pati central així ho sembla indicar. Des del primer moment, tots els 
investigadors han coincidit en considerar aquest espai com la cuina de les cases 
talaiòtiques. Les restes de cendres trobades al seu interior testimonien la presència del 
foc i en la llar del Cercle 7, es van documentar dues peces d’argila interpretades com a 
capfoguers, peces que servien de suport a les olles que estaven damunt el foc 
(Carbonell, 2012, p. 118; Lara, 2015). 
 
A aquesta funció de cuina, altres autors n’hi atribueixen alguna més: hauria servit com a 
punt d’il·luminació de la casa, sobretot per a les nits d’hivern, ja que les brases haurien 
estat visibles per tot el pati i la majoria d’habitacions. A més, devia proporcionar 
material per a altres habitacions on es volgués posar un punt de llum. 
 
Una altra funció relacionada amb la llar de foc seria la de calefacció. Ja s’ha comentat 
que a través del seu mur semicircular, en ser només d’una filada de pedres, la calor 
podria passar a les habitacions de la zona NE, fet que les faria molt confortables de cara 
a l’hivern. Una altra forma de proporcionar calor, hauria estat per mitjà de les brases 
que faria la llar. Només es coneix un exemple d’estructura interpretable com a braser, al 
                                                           

64 Comunicació personal de Camen Lara. 
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Cercle 6 de Torre d’en Galmés, i es proposa que el seu ús està relacionat amb la llar 
principal, d’on sortirien les brases que es col·locarien en aquest element. Així compliria 
una doble funció: serviria com a punt d’il·luminació de l’habitació, alhora que li 
proporcionaria escalfor (Lara, 2008, p. 92). No s’ha de descartar que, en altres 
habitacions de les cases talaiòtiques, hi hagués algun element similar, tot i que no hagi 
arribat a nosaltres. 
 
Les zones exteriors de les cases, ja sigui amb espais oberts o amb patis tancats al seu 
davant, serien utilitzades com a elements complementaris pels seus habitants. Les 
estructures que s’hi troben les relacionen amb el treball domèstic. Així, en alguns casos 
hi ha sales hipòstiles adossades als cercles (Cercle 6 i Cartailhac de Torre d’en Galmés, 
AENA de Biniparratx Petit i Cercle 1 de Sant Vicenç d’Alcaidús), espais interpretats 
com a magatzems d’aliments o per estabulació de bestiar. En altres s‘han documentat 
forns (Cercle 3 de Trepucó i Cartailhac de Torre d’en Galmés). Les cisternes per a 
l’aigua també hi són ben presents (Torelló d’en Sintes, Serra i AENA de Biniparratx 
Petit, Cercle 7 de Torre d’en Galmés) i, en un cas, potser un pou (Cercle 6 de Torre d’en 
Galmés). Finalment, es tenen alguns àmbits que podrien haver tingut funcions de 
magatzem o d’estabulació d’animals, però que el seu deficient estat de conservació no 
permet conèixer la seva possible utilització. 
 
Per tant, es pot veure que, a l’interior de les cases talaiòtiques, hi ha suficients àmbits 
per poder desenvolupar totes les activitats tant personals com productives dels seus 
habitants: dormitoris, zones de treball, magatzems, estable, dipòsits d’aigua, cuina i 
“calefacció”. En la majoria dels casos que s’han pogut definir la funcionalitat dels 
àmbits, les propostes d’ús són similars, tot i que cada nucli familiar hi hauria posat el 
seu segell personal. 
 
 
7.4. REFLEXIONS ENTORN A LA RECONSTRUCCIÓ EN 3D DEL 
CERCLE 7 DE TORRE D’EN GALMÉS 
 
La utilització de nous recursos informàtics, com és aquest, planteja dubtes i preguntes 
que cal afrontar i assumir per tal de donar-los sortida. En aquest apartat es preten 
reflectir els dubtes que han anat sortint, a mesura que la dissenyadora informàtica anava 
avançant en la reconstrucció en 3D del Cercle 7 i quines decisions s’han pres per tal 
d’anar fent la feina. 
 
El punt de partida era l’estat actual del Cercle 7, després de la seva excavació i posterior 
restitució de murs i altres elements arquitectònics, com són les columnes del pati. El 
treball es va iniciar prenent com a base el plànol del cercle, fet per l’equip d’arqueòlegs 
i per a les alçades dels diferents elements arquitectònics, es va disposar d’una sèrie de 
mesures preses amb aquest objectiu. 
 
Tot i que a simple vista ja es podien apreciar alguns detalls, amb les alçades es va poder 
veure que la columna O era la de més grans dimensions o que en bona part del cercle els 
murs no conservaven una gran alçada. En canvi, l’habitació N era en la que la diferència 
d’alçària entre el mur i una columna situada al seu centre era menor. 
 
Per tant, el primer dubte plantejat va ser si les columnes del pati haurien estat totes de la 
mateixa alçada, o només seria la O la que destacaria. Observant altres cercles 
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(bàsicament el Cercle Cartailhac, que és el que es conserva en millors condicions avui 
dia), es pot observar que totes les columnes presenten una alçada similar. Així doncs, 
veient que les columnes del Cercle 7 estaven trencades, es va suposar que serien de la 
mateixa alçada que la O i així s’han representat a la reconstrucció. 
 
Un segon aspecte va ser l’alçada del mur delimitador de la casa. Com ja s’ha comentat, 
en alguns punts del Cercle 7, està sobre el metre mentre que a la zona més alta conserva 
uns 2,2 m d’alçada. Tot i això, queden lluny dels 3,35 m de la columna O. Tornant a 
comparar amb el Cercle Cartailhac, s’ha pogut veure que, en aquesta casa, sí que es 
conserven murs amb una alçada pràcticament idèntica a les columnes, pel que s’ha 
suposat que els murs del Cercle 7 també serien tan alts com les columnes. Per tant, a la 
representació en 3D s’ha donat al mur delimitador l’alçada que li falta. 
 
Un altre dubte han estat els murs interiors. En aquest cas són murs de parament simple 
que separen les habitacions i estan construïts amb pedra petita. S’havien de considerar 
que també assolien els 3,35 m de la columna O? La resposta va ser afirmativa. Aquests 
murs separen àmbits pel que quedarien més complerts si el mur interior arribava fins el 
sostre. A més, s’ha representat construït amb pedra fins a dalt. Aquí es podria tenir el 
dubte de, si, a partir de certa alçada, realment es va fer així o es van utilitzar materials 
més lleugers i fàcils de col·locar, com l’argila i la fusta. En aquest cas, el Cercle 
Cartailhac no ens pot aportar cap dada, ja que els seus murs interiors també es 
conserven parcialment. Per tant, la decisió presa va ser la de representar-los amb pedra, 
tot i que no s’hauria de descartar la possibilitat que estiguessin revestit d’argila, fet que 
li podria donar més solidesa al mur que només la pedra tota sola. 
 
Una segona possibilitat seria que els murs interiors no arribessin fins a la màxima 
alçada, sinó que deixessin un espai buit per on pogués circular aire. D’aquesta forma 
s’ajudaria a que les habitacions tinguessin una major salubritat, ja que l’aire s’aniria 
renovant fàcilment. Però, per contra, perdrien la seva possible funció com a suport del 
sostre de la casa. Igual possibilitat hi hauria amb les façanes de les habitacions que 
donen al pati. Es podria deixar un espai sense mur per sobre de la porta, tot i que seria 
un lloc per on podrien entrar inclemències meteorològiques, com pluja, vent, calor, fred 
o humitat. Com a molt, es podria deixar alguna petita obertura, però no tot l’espai del 
mur sense construir. 
 
El sostre de les cases també planteja dubtes. Pel que hem pogut veure a l’apartat 6.2.3., 
hi havia diverses possibilitats sobre com plantejar el vessant: cap a l’exterior, cap a 
l’interior o pla. Després de les decisions preses amb les columnes i els murs, quedant a 
la mateixa alçada, sembla que hauria de ser pla. Però el fet que es quedés aigua 
acumulada fa desistir d’aquesta opció. Per tant, la possibilitat més clara és una petita 
inclinació, possiblement cap al pati, on s’han localitzat elements per a la captació 
d’aigua. Estaria construït amb bigues i branques de fusta i recobert d’argila per tal de 
que es formés una capa suficientment gruixada per a aïllar les habitacions del temps 
exterior. 
 
Respecte al tancament dels diferents àmbits, les solucions han estat diferents. Per a la 
petita habitació que dóna al corredor, la S-SO, s’ha seguit la mateixa forma del Cercle 
Cartailhac, amb llindar a baixa alçada i el sostre cobert amb lloses de pedra. En el cas 
del Cercle 7 es conserva la llinda, però no les lloses. Tot i això, s’han representat 
igualment. Per sobre seu s’ha deixat un espai buit. 
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Les habitacions de l’O solen tenir brancals monolítics, però en cap cas s’ha pogut 
documentar com seria la llinda i la part superior del mur fins a arribar al sostre. S’ha 
optat per fer una llinda de pedra i continuar el mur per sobre seu, també fet amb pedra. 
 
La porta d’accés a l’habitació N té un bon exemple al Cercle Cartailhac, on conserva la 
llinda. Per tant, al Cercle 7 s’ha optat per seguir el mateix format. Un cas similar és la 
porta a l’habitació NE, que, al Cercle Cartailhac, conserva la llinda, tot i que està a 
baixa alçada. En canvi, per al Cercle 7, s’ha considerat col·locar-la a 1’70 m, ja que és 
una alçada còmode per a accedir a aquesta habitació. Per sobre d’aquestes llindes, els 
murs s’han acabat amb pedra. 
 
Amb el mur simple del fogar, s’ha pres la mateixa decisió que amb la resta de murs. El 
fet d’estar construït entre dues columnes del pati i que, en molts casos, al mig, es troba 
una pilastra per donar-li solidesa, fa pensar que també devia ser un mur alt. Per tant, així 
s’ha representat a la reconstrucció del Cercle 7. 
 
En canvi, la zona E està més oberta. La part que dóna al corredor d’accés està tapiada, 
però l’altre costat no podia tenir cap mur, ja que s’ha documentat una pica i per poder-la 
utilitzar hauria d’estar lliure de construccions. És un element que s’ha documentat a més 
d’un cercle en la mateixa posició, pel que sembla clar que la zona E seria la que estaria 
més oberta i exposada al pati. 
 
Veient la reconstrucció, crida l’atenció la gran alçada del mur exterior, que donaria una 
gran privacitat a la casa. A més del recorregut per diversos àmbits que s’ha vist a 
l’apartat 7.2. que s’ha de fer per poder arribar a segons quins espais, la casa talaiòtica 
queda totalment aïllada de vista dels seus veïns, ja que la paret és com una petita 
murada. Per la part interna la sensació també seria impactant. Si una persona se situa al 
mig del pati, per sobre seu queden aproximadament 2 m d’alçada d’estructura 
construïda. Per tant, tot i tenir el pati a cel obert, tant aquest espai com les habitacions 
seran espais molt foscos, amb poca llum. 
 
Tenint en compte el que es pot veure al Cercle Cartailhac, sembla clar que les cases 
tenen aquesta alçada tan gran. Però, potser la reconstrucció no és correcte i els murs 
interns i les façanes de les habitacions no eren tan alts? Potser tenien buits per on es 
podia produir una entrada de llum i una circulació d’aire? O, potser, aquesta gran alçada 
era per poder tenir un pis per sobre a mena d’altell? Es podrien aprofitar perfectament 
aquestes alçades per fer un terra amb bigues de fusta i argila, per exemple, igual al 
sostre. 
 
Vista des de l’exterior, aquesta monumentalitat dels cercles talaiòtics fa pensar en un 
fragment de l’obra d’un autor clàssic en que es menciona el lloc on habiten els 
talaiòtics: “Viuen baix roques excavades i foradant als llocs escarpats i fent moltes 
mines completament subterrànies, hi viuen i n’obtenen al mateix temps un refugi i una 
seguretat” (Diodor Sícul, V, 16-18). Pel que es veu amb la reconstrucció en 3D, les 
cases no estan excavades a la roca, però, la seva construcció amb murs de 3 m d’alçada i 
fets amb pedra, podrien fer pensar en coves, com diu Diodor. De fet, veure en la 
distància un poblat talaiòtic, devia ser veure un conjunt de torres de pedra, algunes de 
grans dimensions (talaiots) i altres més petites (cases), que podien donar la impressió de 
ser aquestes coves. 
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Com es pot veure, s’ha intentat fer aquesta reconstrucció en base a la informació 
disponible, però en ser incompleta s’han d’intentar reomplir els buits amb solucions que 
siguin raonables i lògiques, per les dades que es tenen. Tot i això, no és una tasca fàcil. 
Només la continuïtat en els treballs d’excavació en més estructures d’hàbitat podrà 
aportar noves dades, que ajudin a completar en millors condicions aquest intents de 
reconstrucció en 3D d’una casa talaiòtica. 

 
 
 
 

Figura 89: Reconstrucció en 3D del Cercle 7 de Torre d’en Galmés 
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CAPÍTOL 8 

 
CONCLUSIONS 

 
 
Després del treball d’anàlisi, fet als capítols anteriors, sobre el coneixement dels cercles 
talaiòtics, es poden obtenir tota una sèrie de conclusions que ajudaran a tenir una visió 
més global del que podia ser una casa de planta circular d’època talaiòtica. Però, s’ha de 
tenir en compte que les generalitzacions sempre són reconstruccions ideals del que seria 
un model tipus, mentre que cada cas concret sol tenir característiques pròpies que se 
surten o difereixen de la norma. Per tant, s’anirà fent un repàs dels diferents elements 
que han d’ajudar a obtenir aquesta visió global plantejada als objectius generals del 
treball. 
 
Un primer aspecte que s’ha de tenir en compte, és el material utilitzat en la construcció 
de les cases. Aquí, s’ha pogut veure que la pedra és l’element bàsic utilitzat pels 
talaiòtics, ja que és el més abundós a l’Illa i el troben disponible al mateix jaciment o als 
voltants, de tal forma, que no han de transportar-lo molt lluny des del punt d’extracció 
fins al lloc de construcció. Tot i això, la identificació i estudi de les canteres talaiòtiques 
és un dels elements pendents dins la prehistòria de Menorca. 
 
Altres materials que intervenen en la construcció dels cercles són l’argila i la fusta, tot i 
que, les seves característiques, han fet que hagin arribat en condicions molt deficients. 
L’argila pot haver format part del revestiment de les parets i dels sostres de les cases. 
S’ha pogut recuperar algun fragment d’argila que conserva l’empremta de fusta, pel que 
sembla que, al sostre, s’hauria construït un entramat amb branques que s’hauria recobert 
d’argila. Amb el pas del temps s’hauria assecat i compactat i això és el que hauria 
arribat. 
 
Pel que fa a la fusta, podia haver estat present als sostres de les cases, com s’acaba de 
veure, i també podria haver format part dels elements de tancament de les portes. La 
presència de rebaixos per encaixar algun element als llindars i brancals de les portes així 
ho indiquen. Malauradament, no s’ha pogut recuperar cap element d’aquest tipus, per 
poder veure com estaven composats. Però els elements descrits deixen clar que la fusta 
va ser un material utilitzat pels talaiòtics. 
 
Els elements arquitectònics que conformen la casa talaiòtica, són la part més important 
de la construcció. Són les diferents parts que la composen i li donen la seva forma. Per 
tant, s’ha fet una anàlisi de cada un d’aquests elements i les característiques que s’han 
pogut documentar. 
 
Així, en primer lloc hi ha la fonamentació de la casa. Tenint en compte el tipus de sòl de 
Menorca, les cases talaiòtiques s’edifiquen directament sobre la roca mare, ja que no és 
molt difícil arribar a ella. 
 
Pel que fa als murs, tenen una diferent tipologia segons on es troben situats. Els murs 
delimitadors són de grans dimensions i de doble parament. La cara exterior sol estar 
construïda amb un sòcol, blocs verticals i, per sobre, línies de pedres en horitzontal. La 
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cara interna, en canvi, es construeix amb pedres de petites i mitjanes dimensions. 
Aquestes grans dimensions faran que el mur delimitador pugui servir de suport 
d’elements estructurals i com a aïllant de les condicions ambientals exteriors. 
 
En canvi, els murs de divisió interna són de parament simple i estan construïts amb 
pedra petita. En algun cas, s’ha documentat el reaprofitament d’algun amoló al seu 
interior. La funció d’aquests murs serà la d’envans per separar els diferents àmbits de la 
casa talaiòtica, tot i que no s’ha de descartar la seva utilització com a suport del sostre. 
Així, es podrien col·locar bigues de fusta per sobre els murs per tal d’ajudar a cobrir les 
habitacions. 
 
Per a les cobertes, hi ha dubtes de com es podrien haver col·locat. Sembla clar que 
estarien construïdes amb argila i fusta, a diferència del que es veu a les sales hipòstiles, 
on s’han conservat les bigues de pedra. Pel que fa a la posició del vessant, aquí és on es 
tenen més dificultats. Per les alçades dels murs i de les columnes del pati d’algun 
exemple conservat, sembla que seria un sostre pla. Però el fet de tenir els patis de les 
cases ben allisats i documentar canals i cisternes en algun espai de la casa, podrien 
indicar que el vessant és lleugerament inclinat cap a l’interior. 
 
El pati central està delimitat per sis columnes, sempre col·locades a la mateixa posició. 
Els exemples conservats sencers tenen una gran alçada, superior als tres metres, pel que 
hi ha el dubte de la seva funció real com a elements arquitectònic. Fins i tot, s’ha arribat 
a plantejar que alguna d’aquestes columnes fos una representació de la taula dins 
l’àmbit domèstic. Però el fet que totes les columnes tinguin la mateixa alçada i tipologia 
en l’exemple més ben conservat, el Cercle Cartailhac, fan dubtar d’aquesta 
interpretació. Tot i això, no es pot descartar que fossin un element simbòlic donada la 
seva alçada, a més de la seva utilització com a element arquitectònic. 
 
Un altre element estructural important són les pilastres. Es troben a la cara interior del 
mur delimitador de la casa. En ser de pedra petita i tenir planta circular, aquest mur té 
tendència a col·lapsar. Per evitar aquest fet, es va incorporar aquest element, les 
pilastres, de tal forma que li dóna solidesa i aguanten el pes de les parets. Poden ser 
monolítiques o polilítiques i estar inserides o exemptes a aquest mur. Les bigues 
principals de la coberta també podrien haver aprofitat aquest element com a punt de 
suport. 
 
El nivell d’ús de la casa, fonamentalment, s’aconsegueix anivellant la roca mare. Tot i 
això, en alguns punts, la roca és tan irregular que s’ha de crear algun tipus de paviment 
per a tenir el sòl al mateix nivell. Aquests paviments poden ser de diferents tipus, ja que 
s’han documentat enllosats o terres fets amb morter i calç. No s’ha de descartar la 
presència d’altres tipus de paviments d’època talaiòtica, però de moment no tenim cap 
tipus de dades. Altres tipus de paviments documentats s’han d’adscriure ja a època 
romana, com són els de terra batuda, d’opus signinum o algun tipus d’enllosat. 
 
Pel que fa a les portes de les cases talaiòtiques poden ser més monumentals o més 
senzilles, depenent d’on estan situades. La porta principal i la de l’habitació N són les 
més monumentals. La de l’habitació N correspon al que s’ha denominat “portes dobles” 
dins la literatura arqueològica de l’Illa. Està composada per brancals monolítics, llindes 
i pilastres interiors una mica retirades en relació als brancals. Les portes de les 
habitacions de l’O tenen rebaix al llindar i als brancals per poder-hi encaixar algun 
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element de tancament. Les habitacions petites que donen al corredor tenen les seves 
portes construïdes amb brancals monolítics i la llinda a baixa alçada. Una altra dada 
interessant, són les amplades d’aquestes portes. Les més grans estan sobre el metre 
d’amplada i corresponen a la porta principal i l’habitació N, mentre que a la resta estan 
sobre els 70-80 cm. Potser la intenció dels constructors talaiòtics era mantenir l’espai 
interior de les habitacions aïllat de les condicions ambientals de l’exterior. 
 
La llar de foc és un altre element fonamental dins la casa talaiòtica. Es troba situada a 
l’angle NE del pati de la casa i té la planta circular. El costat N està parcialment excavat 
a la roca mare i, per sobre, té un mur simple que la delimita. En alguns casos, aquest 
mur té una pilastra monolítica inserida a la meitat del seu recorregut. Pel costat S, la llar 
està delimitada per una línia de pedres clavades al terra, en molts casos amolons 
reaprofitats. Al seu interior s’ha documentat el foc a la zona sud i la presència 
d’elements auxiliars, com fogons de marès o capfoguers d’argila. Amb aquestes llars, 
els habitants de la casa tenen un lloc on cuinar els seus aliments, on aconseguir escalfor, 
fer feines artesanals o tenir un punt d’il·luminació. 
 
S’han documentat altres estructures de combustió en algunes cases, com és el cas d’un 
braser. El seu funcionament està associat a la llar de foc principal de la casa, d’on 
obtindrien les brases per al seu funcionament. Serviria com a punt d’escalfor de 
l’habitació, a més de donar-li un poc de llum. Només es té un cas documentat, però és 
un element que segurament era present a totes les cases d’una forma o altra. 
 
Els forns són un altre element documentat, en aquest cas a les zones exteriors de les 
cases. En ser estructures que estarien cobertes, tindrien una major capacitat calòrica, pel 
que els permetria fer alguns tipus de cocció alimentària o artesanal que no es podria 
realitzar amb la llar de foc. Per tant, encara que estan situats a l’exterior de la casa 
talaiòtica, estarien totalment relacionats amb ella. 
 
L’aigua és un element fonamental per a la vida humana i animal, pel que és possible 
documentar estructures per al seu emmagatzematge, en algunes cases talaiòtiques o en 
espais al seu voltant. Bàsicament, corresponen a sitges excavades a la roca mare que, en 
alguns casos, es poden complementar amb la construcció de canals per conduir l’aigua 
fins a les cisternes. En els casos en què no s’en troben a l’interior de les cases, es poden 
documentar a l’exterior o en algun punt proper, fins i tot, formant conjunts comunals. El 
reaprofitament d’antigues coves d’enterrament d’èpoques anteriors com a cisternes, 
també és un fet molt habitual i ben documentat. 
 
Per completar els elements que composen les cases talaiòtiques, es poden documentar 
diversos elements de petita entitat que no tenen una clara funció estructural, però que 
estan presents en diversos cercles. Un primer element són els armaris de pedra, similars 
a les fornícules inserides als murs, que estan construïts amb lloses de pedra i es 
documenten als patis. No es tenen dades clares sobre la seva utilització, tot i que el més 
probable és que es puguin relacionar amb l’emmagatzematge d’objectes. 
 
Els cocons són un altre element present, fonamentalment, als patis dels cercles, tot i que 
també se n’han documentat dins alguna habitació. Estan excavats a la roca mare, són de 
petites dimensions i la seva funció hauria de ser la de completar les feines domèstiques i 
artesanals de la casa talaiòtica. 
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S’han documentat estructures identificades com a llits o llocs de descans pels habitants 
de la casa. Són estructures retallades a la roca mare o fetes amb terra compactada i 
separades de la resta de l’àmbit per una línia de pedres. La seva posició al costat d’un 
braser o de la llar de foc de la casa els converteix en llocs idonis per al descans de la 
gent. 
 
En alguns cercles s’ha documentat un element que s’anomena bancada lateral. Es troba 
situat davant la façana de les habitacions de l’O i consisteix en una línia de pedres 
clavades al terra, en molts casos amolons reaprofitats. S’ha interpretat com un lloc per 
seure mentre es fa alguna activitat domèstica al pati, tot i que la seva petita alçada, no 
superior als 10 cm, fa que no sigui molt còmode. 
 
En el Cercle Cartailhac, s’ha pogut documentar l’existència d’un parell de forats en 
blocs de pedra. Tenen una forma quadrangular, d’uns 20 cm de costat i uns 15 cm de 
fondo aproximadament. No són molt grans com per guardar objectes, però sí podrien 
haver contingut alguna peça de ceràmica que tingués funció de llumeta. Així el pati 
podria estar més il·luminat durant la nit. 
 
En el Cercle 6 s’han documentat unes marques horitzontals a una columna. N’hi ha un 
total de cinc i no se sap si era un element ornamental o si tenia alguna funció a nivell 
arquitectònic. Podria haver servit com a escala per accedir al sostre de la casa per fer-hi 
reparacions. 
 
Un altre tipus d’elements, que es poden documentar dins els cercles talaiòtics, són els 
dedicats a les feines de processament d’aliments. Així, s’han pogut documentar piques, 
morters, bases de molins i, potser també, les pedres que fan el tancament de l’estructura 
de combustió. És normal que dins les cases es trobin aquestes estructures, ja que el 
processament dels aliments hauria estat una part important de les tasques diàries de 
l’habitatge. Aquests objectes es complementen amb la presència d’altres materials com 
són els amolons, percussors, ganivets, olles i cassoles. 
 
Les zones exteriors, al voltant dels cercles, també han estat un important punt on situar 
elements que donaven servei als seus habitants. Una d’aquestes estructures correspon al 
que es denomina sales hipòstiles. Estan adossades a un cercle i la seva funció sembla 
que seria la de magatzem d’aliments o lloc per a l’estabulació de bestiar, tot i que els 
materials recuperats al seu interior no permeten concretar l’ús. Però la distribució del 
seu espai intern, amb una filada de columnes al mig, sembla indicar que les seves 
funcions serien les comentades. 
 
Altres estructures que es troben al voltant de les cases són les sitges, que farien la funció 
de cisterna per a l’emmagatzematge d’aigua, i els forns. Només mencionar la possible 
existència d’un pou, tot i que està en una zona on encara s’està duent a terme una 
excavació arqueològica, pel que s’haurà d’esperar a que acabin els treballs per poder 
confirmar o no la tipologia d’aquesta estructura. 
 
En un altre cas, el que s’ha documentat davant la casa és un petit mur paral·lel a la 
façana que s’ha interpretat com una porxada. Correspondria a un espai de circulació 
cobert davant de la casa. 
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Però s’ha de destacar que, en alguns casos, aquestes estructures exteriors estan 
delimitades per un mur, formant un pati tancat a la zona exterior dels cercles talaiòtics. 
Els exemples que es tenen documentats es troben a la zona sud, davant la façana i al seu 
interior, es poden documentar els elements descrits anteriorment. Fins i tot, s’han 
localitzat altres àmbits, amb una funcionalitat indeterminada. Han d’estar totalment 
lligats a les cases talaiòtiques i devien complementar les tasques domèstiques, tant per 
emmagatzematge d’aliments com per a l’estabulació de bestiar, per exemple. 
 
Després d’analitzar els elements estructurals de les cases circulars talaiòtiques, s’ha fet 
un pas més fixant l’atenció en alguns aspectes més generals. Així, en primer lloc, en 
base a les plantes de les cases i a les cronologies que ofereixen, s’ha fet una proposta de 
tipologia formada per quatre categories. 
 
La Casa Talaiòtica I correspon a cases que, tot i tenir una distribució interna similar a la 
casa circular típica, la seva situació entre altres estructures condiciona totalment la seva 
planta. Els seus àmbits estan distribuïts al voltant d’un pati central, però la seva planta 
és totalment irregular. A nivell cronològic els exemples que es coneixen es poden situar 
entre els segles VIII-VI aC. 
 
La Casa Talaiòtica II és la típica casa de planta circular. Els seus àmbits es distribueixen 
al voltant d’un pati central a cel obert. Amb les dades que es tenen actualment, es poden 
situar cronològicament a partir del segle VI aC. 
 
La Casa Talaiòtica III representa un pas més, ja que són les cases amb planta circular a 
les que es va adossar el pati exterior. Per tant, és una estructura més complexa. A nivell 
cronològic, sembla que aquests conjunts es podrien haver construït en una època més 
tardana, cap als segles V-IV aC. 
 
La Casa Talaiòtica IV és el moment final d’aquestes estructures. Aquí s’identifiquen les 
cases que han continuat ocupades durant l’època romana i el seu interior ha estat 
modificat pels nous usos arquitectònics. Es pot començar a documentar aquesta 
tipologia a partir del segle I aC i en, alguns casos, encara s’han documentat 
modificacions dins el segle IV dC. 
 
Un altre aspecte que s’ha analitzat ha estat la distribució dels àmbits i la circulació 
interna dins la casa. S’ha pogut veure que la casa talaiòtica és un espai molt privat on 
s’hi ha d’accedir a través de diversos nivells. La privacitat s’anirà perdent amb les 
reformes d’època romana, que simplificaran la circulació interna i la distribució dels 
espais. Aquesta privacitat contrasta amb el fet en sí de la construcció de les cases, ja que 
es necessita l’ajuda dels veïnats. Així, s’està davant una societat molt cooperativa, però 
que també guarda la seva intimitat. 
 
Pel que fa a la funcionalitat dels diferents espais, a l’interior de les cases hi ha suficients 
àmbits per poder desenvolupar les activitats domèstiques i artesanals del nucli familiar. 
Els diferents autors coincideixen bastant en la interpretació de la funcionalitat dels 
diversos àmbits. Tot i això, els habitants de la casa adaptaran l’espai segons els 
convingui, posant així el seu segell personal dins la vivenda. 
 
Per tant, es pot fer la següent descripció de la casa talaiòtica tipus: 
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És una casa de planta circular construïda amb la tècnica de la pedra seca directament 
sobre la roca mare. El mur delimitador és de doble parament, amb la cara exterior 
formada per un sòcol, blocs verticals i pedres en horitzontal. La cara interna està 
construïda amb pedra mitjana i petita. Pel que fa als murs interns, són de parament 
simple i estan fets amb pedra petita. La coberta de la casa es faria a base de fusta 
recoberta d’argila i el vessant seria pla o lleugerament inclinat cap a l’interior. 
 
La casa s’organitza al voltant del pati central, que està delimitat per sis columnes de 
grans dimensions. Per la cara interna del mur delimitador el que es documenta són 
pilastres inserides o adossades per donar-li estabilitat. Les habitacions es distribueixen 
al voltant del pati central i, en molts casos, els murs de divisió interna parteixen 
d’aquestes pilastres. 
 
L’accés a la casa es fa des del S a través d’un petit corredor que dóna al pati central. En 
aquest corredor es poden documentar un o dos àmbits de petites dimensions i que tenen 
un accés allindat de poca alçada. La llar de foc es troba sempre a l’angle NE del pati 
central i té planta circular. Pel que fa a la resta d’habitacions, n’hi ha dues al costat O, 
una o dues a l’E i la zona N també es pot dividir en una o dues habitacions. Pel que fa a 
les seves funcionalitats, s’han documentat espais per al treball domèstic, tant de 
processament d’aliments, com per feines artesanals, espais per a l’emmagatzematge 
d’aliments o artefactes i espais per al descans dels seus ocupants. El pati central i la llar 
de foc estarien relacionats amb el processament d’aliments i les feines artesanals. Les 
habitacions de l’O i del N tant podrien haver servit per al treball domèstic, com per a 
l’emmagatzematge d’objectes o el descans de la gent. En canvi, l’habitació E sembla 
dedicada a feines artesanals. Les habitacions que donen al corredor s’han interpretat 
com a petits magatzems o per a l’estabulació d’animals. 
 
Relacionats amb els cercles, es poden trobar altres elements que complementen la seva 
utilització. Els patis exteriors són l’exemple més destacat i, al seu interior, es poden 
documentar sitges, forns, sales hipòstiles i diferents habitacions amb funcionalitats 
indeterminades. 
 
Així doncs, es pot veure que la casa circular talaiòtica és una construcció prou complexa 
i completa. En ella, els seus habitants poden desenvolupar la seva vida quotidiana en 
perfectes condicions. Per a ells és un espai suficientment privat respecte dels seus veïns 
i, tot i la gran similitud en les plantes de les cases i en la funcionalitat dels seus espais, 
cada família l’adapta a les seves pròpies necessitats. 
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