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1. PRESENTACIÓ I AGRAÏMENTS 
 
La tesi que tenen entre mans pren com a partida les investigacions arqueològiques que 
van començar a l’arxipèlag de Cabrera l’any 1999. L’objectiu principal ha estat el 
d’intentar conèixer com va ser el monestir de què parla l’Epístola XIII, 47, del papa 
Gregori Magne, una carta escrita l’any 603 dC que demostra, sense cap mena de dubtes, 
l’existència d’un monestir a l’illa de Cabrera de les Balears. 
 
L’any 2015, es compleixen setze anys de l’inici de les excavacions arqueològiques a 
l’illa de Cabrera que varen servir com a punt de partida per a engegar el Projecte de 
recuperació, consolidació i museïtzació del monestir bizantí de Cabrera. Aquest 
sempre ha estat coordinat des de la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, i 
codirigit per Maria Magdalena Riera Frau i Mateu Riera Rullan, un equip de direcció al 
qual, en els darrers anys, s’han sumat María José Rivas, Josep Maria Puche i Julio 
Miguel Román. Les feines arqueològiques fetes a Cabrera han estat finançades per 
l’Ajuntament de Palma entre els anys 1999 i 2012. Els anys 2005, 2006 i 2007 el 
Ministeri de Medi Ambient també hi va col·laborar econòmicament en temes de 
restauració i museïtzació. S’ha fet una acurada prospecció de les illes de Cabrera i 
Conillera i s’han realitzat fins a sis cales arqueològiques en el Pla de ses Figueres. 
 
L’actual treball té com a precedent la tesi de llicenciatura titulada El monestir de 
Cabrera a l’antiguitat tardana, dirigida pel doctor i catedràtic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona Miquel Barceló Perelló (2002). Llavors es començaren a creuar 
les dades obtingudes a Cabrera, Conillera i l’illot dels Frares amb el que deien les fonts 
escrites del monacat cristià dels segles IV a VIII dC i amb els descobriments 
arqueològics d’alguns altres exemples de comunitats monàstiques localitzades a illots de 
la Mediterrània occidental i de l’Atlàntic. Es va proposar que Cabrera fou una illa santa 
on pareixia que hi haurien coexistit dos tipus d’assentaments monacals corresponents a 
un cenobi i a diversos eremitoris. Calia descriure quin ús varen fer els monjos de l’espai 
i dels seus recursos, conèixer les característiques de les seves construccions per tal de 
poder identificar els seus usos i comparar les restes de Cabrera amb les escasses restes 
arqueològiques de monestirs dels segles V a VIII dC que s’havien pogut excavar. Totes 
aquelles són algunes de les directrius que han anat marcant la nostra feina aquests 
darrers anys i de les quals la present tesi doctoral n’és el fruit.  
 
La tesi que ara es presenta va ser inicialment dirigida pel mateix Miquel Barceló que va 
donar algunes de les pautes més decisives per al seu desenvolupament. El deteriorament 
de la seva salut va fer que Helena Kirchner anés assumint feines de correcció i 
orientació fins que, en Miquel Barceló, encara en vida, acabés delegant en ella la 
direcció. La seva mort el novembre de 2013 ha fet que ja no pogués constar com a co-
director. La tesi, tot i reprendre la feina iniciada el 2002, analitza el monestir de Cabrera 
amb un enfocament molt més ampli. Així, s’ha pretès avançar en el coneixement del 
monacat a les Illes Balears, i també de gran part la cristiandat fins vora l’any 700. El 
monacat fou un element clau de les societats del segle V i, encara més, de les dels segles 
VI i VII. Per tant, entendre com va funcionar, també permetrà conèixer una part molt 
important del món que l’envoltava. Durant aquells segles, tal i com afirma P. Brown, a 
la Mediterrània i a gran part de l’Europa occidental, es va produir un canvi en la cultura 
religiosa del que el monaquisme fou el gran protagonista, un clar preanunciament del 
que seran els grans monestirs de l’edat mitjana (Brown 2006). Però, tot aquell procés 
també va capgirar a molts territoris l’explotació i la distribució dels recursos, així com 



2 
 

l’organització social. D’aquí que, tot i la centralitat de l’estudi de la comunitat 
monàstica de Cabrera, la recerca ha sobrepassat els seus límits geogràfics. Els materials 
trobats, permetran lligar esdeveniments que van des de Terra Santa fins a Escòcia. 
 
Les fonts escrites de l’època que donen informacions sobre els primers segles del 
monaquisme cristià són, principalment, les regles monàstiques, els documents 
normatius i les epístoles. També són importants les obres hagiogràfiques que, tot i que  
narren sovint esdeveniments meravellosos, també poden contenir certes informacions, 
sovint anecdòtiques o involuntàries, que sí que reflecteixen la realitat d’aquells segles 
(Brown 2006; McCormick 2005). Totes juntes deixen massa buits per poder conèixer i 
interpretar completament el món monacal dels segles IV a VIII però, també són 
imprescindibles per analitzar correctament les dades que pugui aportar l’arqueologia.  
 
Per a les regions que es tractaran i per a tots els segles contemplats varen existir diverses 
formes de cristianisme (Brown 1997, 9) i, per descomptat, distints monaquismes. Per 
tant, aquesta diversitat, sumada a la mancança d’informacions de certs cristianismes i 
monacats “extints”, dificulten poder arribar a conèixer com va ser la comunitat 
monàstica cabrerenca. Tot i això, sí que es poden apreciar certs punts d’encontre. I és 
que sí que va existir un cristianisme molt antic, comú a tota la conca mediterrània 
(Brown 2006, 327). Un cristianisme amb una mentalitat i uns costums fortament 
influenciats, ja des del segle IV, per un monacat amb elements comuns d’un extrem a 
l’altre de la cristiandat.    
 
Tal i com es veurà, és molt difícil poder identificar els elements mobles i immobles de 
caire monacal dels segles IV a VIII, fins i tot, sovint ni tan sols es poden localitzar els 
monestirs descrits a les fonts literàries. És per això que és tan important poder estudiar 
els illots on se sap segur que hi va haver comunitats monàstiques, per així poder tenir 
noves eines que permetin interpretar els descobriments arqueològics d’altres indrets. A 
la present tesi se n’exposaran nombrosos exemples, tant d’illots on no es tenia 
constància de la presència de monjos, com d’estacions arqueològiques de pertot arreu, 
fins i tot subaquàtiques. 
 
Mai com ara s’havia fet una aproximació tan completa a com es va crear i a com estava 
organitzat el monestir de Cabrera. Es veurà que el seu no és un cas excepcional. Es 
podrà apreciar com repetia un model del que se’n donaran les claus per entendre’l, saber 
com es va difondre i, també, conèixer com va funcionar1. Es posaran sobre la taula 
molts dels elements d’un comerç a llarga distància dels segles V a VII. Amb ells 
s’argumentarà que els monjos varen participar en la producció, adquisició, distribució i 
consum de molts dels productes que circularen per la Mediterrània, part de l’Atlàntic i 
per molts dels rius del que havia estat l’Imperi romà. Es demostrarà com el comerç a 
llarga distància detectat en els illots, així com en altres monestirs, està absolutament 
lligat a una diàspora monacal que fou, al mateix temps, una diàspora comercial 
protagonitzada pels monjos. Tota aquesta labor s’ha fet seguint les directrius proposades 
per C. Broodbank per a “l’arqueologia de les illes”, contemplades per H. Kirchner i B. 
Moll en l’estudi de les Balears dels segles VIII a XIII (Kirchner, Moll 2006). Per tant, 
s’ha procurat estudiar el cas de Cabrera en un “món illenc” ampli, més allà de la 

                                                 
1 Tal i com anunciaven M.A. Cau i C. Mas, el nostre treball a Cabrera, havia de poder “aportar nombroses 
dades per a una millor comprensió del patró d’assentament d’aquest petit arxipèlag, relacionat amb 
l’assentament de comunitats monàstiques en illots costaners” (Cau, Mas 2007, 153), un objectiu que 
creiem que es pot donar per acomplit. 
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superfície de l’illa, tenint en compte les relacions entre illes i terra ferma, a través de les 
rutes marítimes i amb una estructura naval concreta. Per exposar conceptualment com 
pogué funcionar el comerç a llarga distància (long distance trade) documentat en 
l’estudi del cas de Cabrera ha estat fonamental el model de diàspora comercial (trading 
dispora) desenvolupat per A. Cohen (1969 i 1971), del que M. Barceló (The gold, 
inèdit)2 n’ha seguit demostrant la seva validesa en relació amb els comerciants ibadites i 
els bahriyyun. Aquest model proporciona un marc conceptual adequat per entendre la 
propagació de comunitats monàstiques a les petites illes de l’Occident europeu. Una 
diàspora comercial entesa com la dispersió espacial d’un grup amb la finalitat de 
controlar selectivament totes, o gairebé totes, les fases comercials d’una sèrie de 
mercaderies específiques.  
 
L’objectiu principal del present treball són els “monjos dels illots”3, tot i que no es 
poden entendre aïlladament. Les connexions amb el monacat “continental” o “de terra 
ferma” van ser fonamentals. De fet, en molts casos, són les mateixes persones. Per 
entendre aquell “monacat dels illots” prenen una importància cabdal diversos conceptes 
i processos analitzats i descrits per P. Brown a partir de la documentació textual referits, 
sobretot, als monjos de la Mediterrània oriental, de Lérins i de les illes Britàniques 
(Brown 1971, 1983, 1997, 2006). L’aproximació al món dels “monjos dels illots”, s’ha 
fet seguint les directrius apuntades per Ph. Pergola l’any 2003, on s’anunciava que per 
avançar en el seu coneixement que, per cert, fins llavors era certament pobre, era 
fonamental l’arqueologia. Era aquella la que hauria de permetre saber com es varen 
poder arribar a estructurar aquelles comunitats (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 193-
196). S’ha procurat estudiar minuciosament el registre arqueològic deixat per la 
comunitat monacal, completant les feines d’excavació amb exhaustius treballs de 
prospecció. Les dades obtingudes s’han contrastat amb les de les investigacions dels 
demés illots monacals de la conca de la Mediterrània occidental, però també s’ha fet una 
a Orient i a l’Atlàntic. 
 
S’ha intentat seguir el model que tan bons resultats està aportant en els darrers anys a 
certs llocs eclesials de França, on es dóna una activa col·laboració entre els especialistes 
de l’Antiguitat i els medievalistes, així com entre els arqueòlegs i els historiadors. Cal 
destacar el monestir illenc de Lérins (Codou, Lauwers 2009, 13-14; Butaud et al. 2009, 
4; Codou 2013, 64, 69 i 70), un dels que més es citaran en aquest treball. 
 
S’ha dividit la tesi en 8 parts. La primera està dedicada al medi físic de l’arxipèlag de 
Cabrera on, a més de fer-ne una descripció general, s’apunten algunes de les claus que 
permeten entendre com és que es va instal·lar una comunitat monàstica en aquelles 
illetes.  
 
La segona part està dedicada a una introducció històrica, on es tracten tres temes: Els 
monjos i els monestirs als illots en el context del primer monacat de la Mediterrània 
occidental; els monjos i el monacat a les Illes Balears entre l’Antiguitat i l’edat mitjana; 
i l’ocupació de l’arxipèlag de Cabrera des de la prehistòria fins a l’època medieval. S’hi 
fa una aproximació que integra la informació procedent de les fonts escrites i de 
l’arqueologia. S’ha volgut fer un recull sistemàtic i complet atès que no s’havia fet 
abans i, a més, es presenten abundants dades inèdites de Cabrera. Tot plegat és, sens 
dubte, una eina bàsica i imprescindible per poder escometre els objectius abans 
                                                 
2 Volem mostrar el nostre agraïment a Miquel Barceló per haver-nos deixar consultar el manuscrit. 
3 Terme emprat també (Frères des îles), per als del litoral provençal (Guyon 2003). 
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exposats. Conèixer què és el que va esdevenir en altres llocs, ajudarà a interpretar el 
que es troba a Cabrera. Per altra banda, saber què és el que va succeir a l’arxipèlag 
cabrerenc en èpoques anteriors al seu monestir, així com immediatament posteriors, 
permetrà detectar els elements que puguin ser propis només dels seus monjos. 
 
A la quarta part es fa una descripció dels jaciments arqueològics de Cabrera, Conillera i 
de l’illot des Frares del temps del monestir cabrerenc. Es recullen totes les dades 
publicades i s’exposen les principals novetats de les prospeccions i excavacions 
arqueològiques fetes a totes tres illes, codirigides per l’autor de la present tesi. 
S’exposen, altre cop, nombroses dades inèdites. També és fa un important esforç per 
acotar al màxim, sempre que sigui possible, la datació dels elements descoberts, com a 
pas previ per poder conèixer el moment de la instal·lació monacal, com estava 
organitzada, i com va anar evolucionant.  
 
La cinquena part està dedicada a les ceràmiques del monestir de Cabrera. La ceràmica 
és un dels principals protagonistes de l’estudi donat que és la resta arqueològica moble 
més documentada en tots els jaciments estudiats. Certament aquest fet no és exclusiu de 
l’arxipèlag de Cabrera, sinó que és característic de pràcticament totes les estacions 
arqueològiques d’època històrica fins ben entrat el segle XX. La investigació sobre les 
ceràmiques requereix una exhaustiva feina de descripció, classificació, datació, recerca 
de paral·lels que es mostra amb tots els seus detalls. Però l’objectiu d’això és vincular 
aquestes dades amb l’organització econòmica i social de la societat que produeix la 
ceràmicaque, la distribueix i la consumeix (Kirchner 1988, 88, 111-112 i 120). És per 
això que s’ha fet un recull minuciós dels llocs on han aparegut ceràmiques com les 
trobades a l’arxipèlag de Cabrera, especialment si s’han detectat en altres illots o en 
indrets que es poden relacionar amb comunitats monàstiques.  
 
Tal i com es veurà, analitzar la ceràmica associada a la comunitat monàstica cabrerenca 
és una tasca vertaderament complicada. Sovint són unes produccions que reben distints 
noms segons els autors i es fa molt difícil discernir quins són els autèntics paral·lels. 
També sol ser una tasca molt complexa poder aclarir la seva procedència, datació i 
funcions. Tot plegat queda ben il·lustrat en el Capítol 5, on s’ha procurat fer un recull de 
les informacions aportades pels principals autors que han tractat els materials ceràmics 
dels segles V a VII trobats a Cabrera, Conillera i a l’illot dels Frares fins a l’any 2009. 
Però, a més, quan ha estat possible, també s’han exposat les contribucions que s’han 
pogut fer a partir dels contextos analitzats. 
 
La sisena part està dedicada a les monedes, als marbres i vidres trobats en el Pla de ses 
Figueres i a l’illot dels Frares. I és que tots ells il·lustren molt bé alguns dels aspectes 
econòmics que varen caracteritzar el monestir de Cabrera en particular i, del monacat 
dels segles V a VII en general. 
 
El setè capítol està dedicat a la interpretació de les dades exposades i s’ha estructurat en 
cinc blocs dedicats a la caracterització de la comunitat monàstica de Cabrera i als 
intercanvis. S’ha volgut mostrar com aquesta comunitat monàstica formava part d’una 
diàspora comercial que tant les fonts escrites com el registre arqueològic permeten 
identificar. 
 
Finalment, es fa una síntesi a mode de conclusió i es presenta la bibliografia consultada. 
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Cal advertir que quan es parli de les illes Balears en general, aquestes inclouran 
Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera. Respectant doncs la visió dels segles 
III a V que incloïa en el terme Baliares, les Pitiüses, deixant de fer la distinció 
geogràfica respecte Mallorca i Menorca que apareix en textos més antics4. 
 
Tot i que es tractaran les èpoques prehistòrica, antiga i medieval, l’arc cronològic del 
present treball se centra en els segles V a VIII dC. Des de que E. Gibbon definí aquesta 
època com a Dark ages s’ha avançat molt en el estudi i el coneixement de les societats 
d’aquells temps. P. Brown ja deia, en els anys noranta del segle passat, que “Els 
arqueòlegs i historiadors de tota Europa han aconseguit ni més ni manco que el període 
que va des de l’extinció de l’Imperi romà a l’aparició de la Europa medieval pròpiament 
dita no es pugui seguir anomenant «edat fosca»” (Brown 1997, 10). Tanmateix, se 
segueix emprant l’expressió per identificar aquella època que està entre l’època antiga i 
la medieval, o per remarcar els punts foscos que encara hi resten (Brown 2006; 
Vizcaíno 2009, 32). En tot cas, el que sí que s’hauria d’abandonar es el catastrofisme 
amb el que se solen descriure aquests “segles foscos” (Barceló 1988b, 27-28). En 
relació a les Illes Balears, G. Rosselló Bordoy, l’any 1973, va emprar el títol Los siglos 
oscuros de Mallorca, per a fer un repàs als temps que anaven des de la conquesta 
romana del 123 aC fins a la conquesta islàmica del segle X dC. Es parlava del període 
romà mallorquí com d’una “època d’obscuritat absoluta”, l’època “més fosca de les 
seves fases històriques”. Més o manco, també es ficava dins del mateix sac el període de 
“l’apogeu cristià a las Balears”, i s’afirmava que “la definitiva integració de les Illes a 
al-Andalus posaria fi als segles foscos de les Baleares” (Rosselló Bordoy 1973, 78; 83-
84, 86 i 94). Però, poc temps després, hom va ajustar els “segles obscurs” d’aquestes 
illes al període que aniria entre els segles V a X dC5. De fet, ja hi ha qui limita els 
“segles foscos” a només els segles VIII i IX (Signes 2005, 45; Cau, Mas 2013, 260). És 
cert que l’arqueologia i els coneixements històrics sobre aquest període a les Balears 
han experimentat en els darrers anys uns avenços molt destacables, sobretot per als 
segles V a VII6. Però, sigui com sigui, el període que va del segle V al segle VIII és 
encara molt desconegut. 
 
El lapse de temps que va entre la cinquena i vuitena centúries, conegut com el de la 
Transformation of the Roman World, sovint ha quedat inclòs en el període definit com a 
antiguitat tardana o tardo antiguitat7. Però també hi ha qui l’emmarca dins del que 

                                                 
4 HIPÒLIT, Liber Generationis, I, 216;  Notittia Dignitatum Occidentis I, 105; III, 13; XI, 71 XXI, 15 i 
Laterculus Polemii Siluii, IV, 7 (Més informació al respecte a: Amengual 2008, 427). Si bé és cert que, en 
el segle V, Orosi encara parla de les Balears només com a dues illes, la major i la menor i, deixa a part 
l’illa d’Ebussus, de la que diu que estava al sud de la major. En tot cas però, s’ha fet notar que aquell 
autor recull unes dades que, en bona part, són d’èpoques molt anteriors. Quelcom semblant encara es 
troba a les Etimologies d’Isidor de Sevilla, del segle VII, on hi ha informacions clarament deutores de 
l’enciclopèdia de Plini el naturalista (Gozalbes 2001). 
5 Per exemple: Ramon, Cau 1997, 292; Alcaide et al. 2005, 171; Nadal 2005. Amb algunes 
puntualitzacions: Coll 1996, 400; Cardell, Cau 2005, 172; Cau, Mas 2007, 144; Mas, Cau 2006, 76; 2007, 
171; 2011, 191-192; Vallejo 2012, 440. De fet, el mateix Rosselló Bordoy, en un treball titulat Nueva luz 
sobre los siglos oscuros de Baleares y Pitiusas, revisa la cronologia del “període més fosc de la història 
de la meva terra”, centrant-lo, sobretot, en un arc cronològic que aniria del segle V al X dC (Rosselló 
Bordoy 2006). En canvi, també hi ha qui considera un error denominar a aquesta època com a “segles 
obscurs” (Marimon 2004, 1076). 
6 Gumà, Riera, Torres 1997; Cau 2003, 7; Riera Rullan et al. 1999; Cau, Mas 2013, 260. És el que també 
ha passat a gran part de l’Estat espanyol (Vizcaíno 2009, 25-32). 
7 Es pot trobar un interessant resum del debat terminològic, així com la defensa d’aquestes expressions 
fins el c. 600 dC a:  Cameron 1998, 13-14, 54, 81-82 i, especialment, a: Delogu 1999. 
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s’anomena alta edat mitjana (Brown 2006)8. Pel que fa a la ceràmica, entre els 
investigadors de la taula rodona Contextos ceràmics d’època romana tardana i de l’alta 
edat mitjana (segles IV-X) de l’any 1996, es va arribar al consens majoritari de 
denominar-la de “l’antiguitat tardana”9. A les Balears, antiguitat tardana o tardo 
antiguitat són les dues fórmules que més s’estarien acceptant per a definir els anys que 
anirien des de la caiguda de l’Imperi romà d’Occident, o la conquesta vàndala de les 
Balears, fins a la primera ràtzia documentada dels musulmans a les illes de l’any 707 dC 
o, fins i tot, fins a la conquesta islàmica de l’inici del segle X10. També hi ha, però, qui 
considera els segles V a VII com a “Època Altmedieval” (Fayas et al. 2005). Tanmateix, 
per als territoris de la Hispània bizantina, incloses les Illes Balears, es poden emprar 
antiguitat tardana o alta edat mitjana (Vallejo 2012, 9 i 479). En la present tesi 
s’empraran sense distinció les expressions “alta edat mitjana”, “antiguitat tardana” i 
“tardo antiguitat”. 
 
Durant el temps en què a Cabrera hi va haver una comunitat monàstica, a tota la conca 
mediterrània s’anaren confirmant els canvis que transformarien definitivament la seva 
societat cap el nou món plenament medieval11. Fins i tot a les Balears, el que abans es 
veia com un període de decadència, influència directe de les tesis gibbonianes, s’entén 
ara com un període de profunda transformació (Cau, Mas 2007, 144). Una 
transformació que, tal i com es veurà a continuació, els monjos hi varen jugar un paper 
fonamental. 
 
 
 
 
Sense cap mena de dubte, Miquel Barceló Perelló ha estat l’ànima d’aquesta tesi des del 
seu començament. Va ser ell qui me va proporcionar moltes de les directrius a seguir i la 
majoria de grans idees exposades. Durant tantíssimes hores em va regalar magnifiques 
classes magistrals que em varen mostrar cap a on havien d’anar les investigacions. Sempre 
estaré amb deute amb ell i també enormement agraït. El camí seguit ha estat marcat ben de 
prop per Helena Kirchner Granell, amb un esforç constant i amb una rigorositat i atenció 
admirables. Les seves lliçons i una tasca incansable, pacient i minuciosa, han permès 
millorar molt considerablement el document que tenen en les seves mans. És per això que 
també li vull exposar el meu agraïment més sentit. 
 

                                                 
8 Així ho fan, per exemple, la gran majoria dels arqueòlegs i historiadors que treballen aquesta època a 
Sardenya, tal i com es pot apreciar en el completíssim volum de 2002: Ai confini dell’impero. Storia, arte 
e archeologia della Sardegna bizantina. D’entre tots ells es pot destacar a: S. Cosentino, E. Morini, P.G. 
Spanu, R. Turtas i R. Zucca.  
9 Vegeu especialment les intervencions d’A. López, M.A. Cau, M.M. Riera, R. Járrega, J.M. Gurt i X. 
Aquilué. En canvi, J. Ramon, per Eivissa, mostra la seva preferència cap a les denominacions “ceràmica 
ebusitana d’època vàndala, d’època bizantina, o del baix Imperi (Comas et al. Eds. 1997, 337-339). 
10 Ramon 1986, 2008; Rosselló, Coll 1997; Riera Rullan, Orfila, Cau 1999; Villaverde 2004b; Riera Frau, 
Riera Rullan, Rosselló 2005; Vallejo 2005, 19; Cau, Mas, Lladó 2005; Alcaide et al. 2005; Alfaro, Costa 
2006; Mas et al. 2007; Mas, Cau 2007; Riera Rullan, Martín 2007; Amengual 2008; Cau, Mas 2013. 
Sovint es subdivideix aquest període de les illes en el que foren les èpoques vàndala, “vandàlica” (sic) o 
romano-vàndala i bizantina o romano-bizantina (Ramon 1986; Amengual 1991; Rosselló, Coll 1997; 
Riera Rullan, Orfila, Cau 1999; Villaverde 2004a; 2004b; Mas, Cau 2011; Cau, Mas 2013). Pel temps de la 
dominació bizantina de les Balears també s’ha emprat el terme “època protobizantina” (Vallejo 2005, 19). 
11 Hodges, Whitehouse 1983; Barceló 1988b; Delogu 1999; Loseby 2000; Moreland 2000; Wickham 
1998; 2000 
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Magdalena Riera és qui me va donar l’impagable oportunitat de poder co-dirigir les 
excavacions de Cabrera, una de les coses que més content m’han fet en aquesta vida i per 
la que mai deixaré de donar-li les gràcies. El seu recolzament absolut durant més de dues 
dècades ha estat clau per a poder fer realitat aquesta tesi. 
 
A Albert López Mullor li vull agrair tot el que m’ha ensenyat pel que fa a la feina de camp 
i a l’estudi dels materials ceràmics. En ambdós aspectes el consider el meu gran mestre, i 
també el model a seguir en moltes més coses. 
 
Vull donar les gràcies a Magdalena Salas, especialment per haver confiat en mi per co-
dirigir les excavacions de Son Peretó, les quals m’han permès sobreviure com arqueòleg i 
aprofundir en el coneixement del que passava a Mallorca en temps del monestir de 
Cabrera. 
 
A Antoni Ferrer Abárzuza, Damià Ramis, Albert Ribera, Julio M. Román, Fèlix Retamero, 
Miquel Rosselló Mesquida, José I. Ruiz i Miquel Trias, els dec el haver-me proporcionat 
moltes de les publicacions consultades, alguns materials inèdits, i moltes converses que 
m’han permès millorar el present treball.  
 
Vull mostrar la meva gratitud cap a Josep Amengual Batle, Jaume Cardell, Jordi López, 
Bernat Moll, José Ignacio Murillo, Joan Nadal i Cañellas, Salvatore Pricoco, Josep Maria 
Puche, Gisela Ripoll, Isabel Rodà, Joaquín Sánchez i María de los Ángeles Utrero, per la 
seva ajuda, els seus ensenyaments i bons consells. A Ramón Járrega, Josep Anton Remolà 
i, especialment, a Miquel Àngel Cau, Michel Bonifay, Josep Maria Macias i Albert Martín, 
els vull agrair el haver-me ajudat, aconsellat i ensenyat aspectes relacionats, sobretot, amb 
l’estudi de la ceràmica.  
 
A Patrizio Pensabene li vull agrair el haver-me obert les portes de la Unirversità degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, a Simon Keay les de la University of Southampton, a i a Robert 
Baró i a Armand Puig les de la Facultat Antoni Gaudí. A Alícia Alesan tot el suport que 
m’ha proporcionat en les gestions acadèmiques de la UAB. També han estat un gran 
suport per diversos i variats motius Nàsser Aoukhiyad, Robert Baró, Àngels Casanovas, 
Pere Ferrer, Miquel Àngel Garau, Anna Garrido, Anna Gutiérrez Garcia-Moreno, Jordi 
Hernández Gasch, Raimond Jaume, Sandra Li, Albert Martín, Lavínia Mayer, Anna 
Oriola, Jordi Principal, Maria José Rivas i César Villatoro. 
 
Vull agrair a l’Ajuntament de Palma i al Ministerio de Medio Ambiente les subvencions 
atorgades pel Projecte de recuperació, consolidació i museïtzació del monestir bizantí de 
Cabrera, a la direcció del Parc Nacional de Cabrera per les instal·lacions i facilitats que 
ens han procurat a l’equip que ha treballat aquests anys amb mi i, a l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica tot el suport que ens ha proporcionat. El meu agraïment també és 
pels que han participat o col·laborat en les feines de l’esmentat projecte, principalment: 
Xesc Aguareles, Alícia Alesan, Jordi Alfonso, Paloma Aliende, Diana Alonso, Josep 
Amengual, Montserrat Anglada, Jorge Anthonisen, Sílvia Arbona, Marta Ardiaca, Diego 
Arenas, Marina Arias, Tomás Ayerdi, Charalampos Bakirtzis, Jordi Balaguer, Xesca 
Bennassar, Eva Bilbao, Mercè Blanch, Pitu Bonet, Jeronia Bonnin, Marta Borràs, Alba 
Boyero, Bernat Burgalla, Ricardo de Cáceres, Maria Calderón, Maria Cantallops, Victòria 
Cantarellas, Miquel Àngel Capellà, Natalia Carrillo, Llorenç Català, Clara Catalán, Miguel 
Ángel Cau, Miquel Cifre, Gaby Coll, Juan Diego Coll, Maria del Carme Colom, Cristian 
Dastrup, Maria Magdalena Fàbregues, Patricia Fernández, Sílvia Ferragut, Antoni Ferrer, 
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Jaume Ferrer, Pere Ferrer, Luis Fiel, Joan Fornés, Joan J. Fornós, William Graves, Antoni 
Garau, Catalina Garau, Miquel Àngel Garau, Enrique García Riaza, Manuel García, Gina 
Garcias, Maria del Pilar Garcias, Tomeu Garcies, Toni Garcies, Caterina Gelabert, 
Catalina Genestar, Emmanuelle Gloaguen, Patxi Gordiola, Juan Guijarro, Anna Gutiérrez-
Moreno, Jordi Hernández Gasch, Michael Herrmann, Soad Houman, Maria Paz de Hoz 
García-Bellido, David Javaloyas, Catalina Jofre, Elena Juncosa, Javier Jurado, Zoltan 
Larcher, Nacho Larrauri, Miguel Ángel Ledesma, Juan Carlos Lladó, Michael Dolle, Pere 
Llobera, Susana Llobet, Alicia López, Cuca López, Paco López, Lydia Lozano, Miguel 
Macminn, María Isabel Mancilla, Teresa Marot, Guillem Martí, Victor Martí, Antonia 
Martínez, Javier Martínez, Francesc Martorell, Catalina Mas, Jaume Mas, Joan Mas, Oriol 
Mas, Lavínia Mayer, Marc Mayer, Antoni Micol, Ignacio Montero, Maria Antonia 
Montserrat, Jorge Moreno, Irene Moyà, Margalida Munar, Jaume Murillo, Joan Nadal, 
Bartomeu Obrador, Maria Isabel Oliver, Dani Olmos, Damià Orell, Antoni Pasqual, 
Guillem X. Pons, Josep Maria Puche, Antoni Puig, Damià Ramis, Roger Real, Isabel 
Maria Riera, Miquel Rigo, Tolo, Ripoll, Tomeu Ripoll, Susanna Riva, Ángel Rivas, María 
José Rivas, Isabel Rodà, Júlia Roman, Julio M. Román, Ramon Rosselló, Hernando Royo, 
Margalida Ruiz, José I. Ruiz, Jose Salar, Magdalena Salas, Joan Salom, Bartomeu Salvà, 
María Luisa Sánchez León, Noèlia Sanz, Maria Magdalena Sastre, Miquel Àngel Sastre, 
Llorenç Serra, Neus Serra, Biel Servera, Gabriel Servera, Natalia Soberats, Seila Aixa 
Soler, Laura Suau, Tomàs Suau, Joana Segui, Toni Sunyer, Anna Torres, David Torres, 
Xavier Torres, Miquel Trias, Francesc Truyols, Evanthia Tsantini, Francesca Tugores, 
Antoni Vallespir, Bartomeu Vallori, Mercè Verdaguer, Cati Vidal, Guillem Vidal, Joan 
Vidal, Sílvia Villalonga, Rachel Waters. 
 
Moltes de les persones esmentades fins ara les tenc per molt bones amigues i no trob les 
paraules per exposar quan importants són per a la meva vida. Encara se’m fa més difícil 
descriure i agrair tot el que han fet per a mi, mon pare, mu mare i sa meva estimada 
germaneta. És per això que els dedico a tots tres aquest treball. També el vull dedicar a na 
Layla Aoukhiyad. Na Layla ha estat com una beca per a mi. Sense ella de ben segur que no 
hagués acabat aquesta tesi. La paciència que m’ha demostrat i el suport que sempre m’ha 
donat, de tots tipus, fan que cregui que amb ella m’ha tocat la loteria. Som molt afortunat! 
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2. EL MEDI FÍSIC DE L’ARXIPÈLAG DE CABRERA 
 
El sub-arxipèlag de Cabrera forma part de les Illes Balears i es troba al sud de l’illa de 
Mallorca, a unes 10 milles de distància. Consta de 18 illes i illots, que sumen un total de 
1.836 ha. Les dues més grans són la de Cabrera, amb un perímetre de 38 km i una 
superfície de 1.154 ha, i la de Conillera, amb 137 ha i 6 km de perímetre1. La resta són 
petits illots, força abruptes, cosa que fa que alguns d’ells siguin pràcticament 
inaccessibles. És un sub-arxipèlag àrid i càlid. 
 

 
Figura 2.1. Cabrera i les Illes Balears (Autor: Mateu Riera) 

 
El sub-arxipèlag de Cabrera, aparentment allunyat de tot arreu, es troba en un punt 
cabdal dintre de les principals rutes de navegació que creuaven la Mediterrània a 
l’Antiguitat2. La navegació a vela, amb molta diferència la més utilitzada en època 
antiga, es veia condicionada per dos elements naturals: els corrents i els vents3. A la 
Mediterrània, el corrent marí té una circulació general que segueix sempre el sentit 
contrari al de les agulles del rellotge. Aquest corrent dóna la volta a tota la conca de dit 
mar, començant amb l’entrada d’aigua que ve des de l’Atlàntic per l’estret de Gibraltar. 
Aquest sentit general del corrent té però, multitud de variants regionals, degut a les 
entrades i sortides que fa la costa, a les desembocadures dels rius i, a la presència de 
gran quantitat d’illes. L’altre condicionant per a la navegació, els vents, originen els 
corrents superficials. El règim de vents ve imposat per la circulació general atmosfèrica 
entorn al globus terraqüi i, per tant, igual que el corrent marí, és un factor força estable. 
 

 

                                                 
1 La longitud màxima de Cabrera és d’uns 5,5 km, mentre que la de Conillera és d’un màxim de 2 km 
(Aguiló 1980, 16).   
2 Principalment per a la navegació d’altura, però no només. Per a la constatació i cert detalls de la 
navegació d’altura a l’antiguitat clàssica i en temps d’Isidor de Sevilla vegeu: Ruiz de Arbulo 1990, 87-
88. 
3 Les següents argumentacions parteixen principalment dels treballs de: Ruiz de Arbulo 1990; Pryor 
1992; Guerrero 1993 i 2005. 
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Figura 2.2. Rutes principals del tràfec marítim dels segles VII-XVI dC. Amb el règim predominant de 

vents d’estiu, corrents marins i brises marines i terrestres diàries (Pryor 1992, fig. 2) 
 
Així doncs, a l’Antiguitat, coneguts i aprofitats tant els corrents com els vents4, les 
Balears eren pas obligat per a molts d’aquells que d’Est a Oest, o a la inversa, 
volguessin travessar el Mediterrani Occidental. També eren fonamentals per algunes de 
les rutes que anaven de Nord a Sud i de Sud a Nord.  
 

El paso por las Baleares parece que de una u otra forma, era uno de los 
eslabones precisos en las rutas de navegación antigua por el Mediterráneo 
Occidental y ello es así, como hemos visto, por necesidades propias de la 
navegación y sus escalas (Guerrero 1993, 15)5. 

 
D’aquesta forma, les rutes més importants que creuaven la mar balear són les que 
apareixen a les següents figures6:  
 

                                                 
4 Tal i com esmentava Estrabó, Geographiká Yponemata, II5,19 i III,2,5 (Amengual 2008, 43). 
5 Es pot trobar més informació al respecte a Guerrero 2005. 
6 Per a l’època tractada en la present tesi també es ve defensant, atenent a les característiques de la 
navegació antiga, el lloc destacat que ocupaven les Balears respecte a les rutes comercials de la 
Mediterrània occidental (Vallejo 2005, 21). 
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Figura 2.3. Algunes de les principals derrotes per a la navegació a vela de la Mediterrània  

occidental durant l’Antiguitat. A i B: Derrotas Oeste-Este; C: Salida del Mediterráneo; D: Derrota Sur-
Norte; E: Navegación Oeste-Este (Ruiz de Arbulo 1990, 91, 93, 96 i 98) 

 

 
Figura 2.4. Les Balears a les rutes de navegació: Derroteros OESTE-ESTE   

y SUR-NORTE (Guerrero 1993, 201-1) 
 



12 
 

 
Figura 2.5. Les Balears a les rutes de navegació:  

Derroteros ESTE-OESTE (Guerrero 1993, 201-2) 
 
Algunes de les rutes que passaven ben a la vora de l’arxipèlag de Cabrera foren de les 
més utilitzades pels navegants antics. Són, en primer terme, la que des de l’estret entre 
Sicília i Cartago, passava pel sud de Sardenya, pel sud de les Balears i vorejant el 
migdia de la península Ibèrica, arribava cap a l’estret de Gibraltar7. Una altra ruta de 
navegació Est-Oest molt important, era la que partint des de la península Itàlica, passava 
per l’estret de Bonifaci i, altre cop pel sud de les illes Balears, el sud de la península 
Ibèrica i fins a Gibraltar. Aquesta última ruta també es podia fer a l’inrevés, passant 
altre cop pel sud de les Balears, és a dir, ben a prop de l’arxipèlag de Cabrera. És per 
això que aquest conjunt d’illetes eren un bon punt de referència per a la navegació. A 
més, en algunes rutes Nord-Sud o Sud-Nord del centre del Mediterrani Occidental, 
també es podia visualitzar el sub-arxipèlag i, per tant, els navegants podien aprofitar-
se’n de les seves qualitats. 
 

 
Figura 2.6. Principals rutes de l’Antiguitat que passaven  

ben a la vora de Cabrera (Autor: Mateu Riera) 
 
Finalment, cal recordar que algunes de les rutes bàsiques entre les illes Balears i Pitiüses 
passaven necessàriament pel costat del sub-arxipèlag de Cabrera que, per tant, tornava a 

                                                 
7 Seguint la línia argumental exposada en el destacable treball de Ruiz de Arbulo de 1990, pareix lògic 
pensar que Cabrera, tal que Eivissa, era un enclavament igualment vàlid pel qual es podia passar en les 
rutes est-oest de la Mediterrània occidental amb vents de ponent, els quals feien aconsellable allunyar-se 
de la costa africana. En el cas de Cabrera, sobretot quan els vaixells abandonaven la costa de l’actual 
Tunísia o l’Algèria més oriental. El viatge de tornada podia practicar-se igualment altre cop passant per 
aigües de Cabrera, però, en aquest cas, també es podia optar per vorejar la costa africana. 
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assolir un paper molt important com a fita, com a possible lloc d’aiguada, descans i, 
puntualment, com a lloc de refugi8. 
 

 
Figura 2.7. Rutes bàsiques de comunicació entre les illes Balears i  

Pitiüses (Autor: Mateu Riera a partir de Guerrero 1987, 34) 
 

 
Figura 2.8. Localització dels derelictes descoberts en aigües del sub-arxipèlag  

de Cabrera (Munar, Sastre 2009-2010, 281) 
 
A tot el vist fins ara cal afegir que el sub-arxipèlag de Cabrera era un punt conspicu en 
totes les rutes de navegació fins ara esmentades i, fins i tot, sovint un punt de referència 
obligat. És cert que Plini esmenta la perillositat de les aigües de Cabrera (Naturalis 
Historia, III, 78), però una bona demostració de la freqüent presència de vaixells 
d’època antiga per les seves aigües en són els nombrosos derelictes trobats, alguns dels 
quals s’han localitzat a la bocana del seu port o directament dins d’aquest9. Convé, a 
més, tenir present el manteniment ininterromput del seu topònim al llarg dels darrers 
dos mil anys, conservat gràcies a la seva utilització pels mariners, independentment de 
la formació social dels habitants de les illes Balears en cada moment (Riera Frau 2001, 
46). 

                                                 
8 Un dels personatges històrics més il·lustres que es varen haver de refugiar a Cabrera degut a un fort 
temporal va ser el bisbe de Mallorca Bernat Nadal. Corria l’any 1795 (Riera Frau 2001, 60). 
9 Per a una síntesi de les troballes subaquàtiques del sub-arxipèlag de Cabrera vegeu: Pons 2001; Munar, 
Sastre 2009-2010. 
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De la importància de Cabrera en temps medievals per als pelei o pileggi, és a dir, les 
travessies que creuaven la Mediterrània a través de la mar oberta, navegant en altura 
enlloc de seguint les costes, n’és un bon exemple Il Compasso da Navigare, obra 
italiana composada entre 1250 i 1265, la qual es considerada el major treball de la 
ciència nàutica de l’edat mitjana (Motzo 1947, I, X, XXXVIII, LXVII-LXVIII, 
CXXVII, 83, 85-86 i 96)10. És per altra banda interessant esmentar que Cabrera apareix 
citada amb el nom de Greperola a la Carta anomenada “Pisana” que es sol considerar 
una obra dels darrers decennis del segle XIII (Motzo 1947, LVIII-LXIV), mentre que a 
les distintes versions més antigues conservades del Compasso da Navigare apareix 
citada com a Graparola, Grapparola, Chapruola, Caprola i Cabriera (Motzo 1947, 
LXIV). A la versió més antiga conservada del Compasso da Navigare es diu: De la 
dicta città de Maiorica all’isola de Graparola XXX millara per silocco. En la dicta 
Grapparola à bono porto per meczo dell’isola, da la facza da mestro. En la bocca de lo 
dicto porto à granne fondo. En lo capo de la dicta Grapparola à una isolecta de la 
facza da maestro, che è bono parago (Motzo 1947, 85)11. 

 

  
Figura 2.9. Port de Cabrera de l’obra de l’arxiduc Lluís Salvador d’Habsburg-Lorena (Die Balearen) 

 

                                                 
10 Cal tenir present a més que, tal i com afirma P.G. Spanu: Sono significative senza dubbio le indicazioni 
riscontrabili nel Compasso de navegare, il più antico portolano medievale, redatto nel XIII secolo, erede 
di un complesso di informazioni nautiche, di itinerari marittimi e di perduti portolani diffusi nel mondo 
antico: per tale ragione il testo può essere utilizzato per la restituzione delle rotte dell'antichità (Spanu 
2006, 185). 
11 Cal ressenyar a més que Cabrera fou emprada en època baix-medieval com a base d’operacions per 
atacar les naus que creuaven d’est a oest la Mediterrània occidental (Riera Frau 2001, 47; Riera Frau et al. 
2006, 21-22). Així mateix, són nombrosíssimes les referències d’època moderna de l’ús de Cabrera com a 
escala dels corsaris nord-africans en els seus atacs a terres cristianes (Riera Frau 2001, 48-49, 56-58; 
Riera Frau et al. 2006, 24; Deyà 2008). En aquest sentit, sembla interessant recordar que, l’any 1531, els 
jurats de la Universitat sol·licitaren ajuda al rei donat que naus de Barba-rossa impedien la navegació i 
atacaven diversos llocs de Mallorca a partir de sa Dragonega i de Cabrera (Riera Frau 2001, 56). També 
és significatiu que en el memorial remès a Carles III per Tomás de Vilajoana en la dècada dels anys 70 
del segle XVIII, es demanés poblar Cabrera com una mesura per evitar el corsarisme nord-africà i les 
activitats de contraban realitzades per menorquins. En el mateix document també es ressalten les bondats 
del port cabrerenc, i s’enumeren els avantatges que podria proporcionar com a port franc o de dipòsit per 
a productes procedents de la Mediterrània oriental, així com del perill que podria representar per les seves 
excel·lents condicions com a cap de pont en una hipotètica invasió de Mallorca (Giménez, Alberola 1994, 
86-87; Giménez 1996, 246). Per tot plegat, no hi ha dubte que són més que justificades les paraules de M. 
Deyà, quan afirma que la ubicació geogràfica féu de Cabrera un indret estratègic gens menyspreable en la 
defensa de les Balears i, a partir del segle XVI, dels territoris mediterranis de la monarquia hispànica, car 
d’allà, es podia atacar la costa sud de Mallorca i impedir la navegació des de les Balears i el llevant 
peninsular cap a l’est (Deyà 2008, 39). 
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L’illa de Cabrera és amb molta diferència la més gran del sub-arxipèlag. Disposa d’un 
molt bon port natural12 i d’una font on sempre hi raja aigua. No ha d’estranyar llavors 
que el geògraf i historiador del segle XVI J. Binimelis ja destaqués que Cabrera:  
 

Tiene por la parte de Septentrión, un puerto muy principal para cualquier 
armada, y seguro por todos los vientos… Tiene de largo una milla y media, 
y es profundísimo por todas partes. Cabrán en él pasadas cien galeras; en 
el extremo de dicho puerto hay un arenal o playa cerca de la cual a 
distancia de 1.400 pasos, está la fuente llamada de la playa y tierra adentro 
de la misma playa a distancia de 200 pasos hay una noria de mucha agua 
que se dice que puede proveer una armada (Binimelis 1593)13.  

 

 
Figura 2.10. Mapa del sub-arxipèlag de Cabrera del segle XVIII de  

Juan de Aguirre (Biblioteca Nacional de España) 
 
Aquesta platja que cita Binimelis és la del Pla de ses Figueres, mentre que la font 
esmentada és la que es troba en el jaciment anomenat Sa Font, dos dels indrets que es 
tractaran en profunditat en els següents capítols. És en aquesta font on troba el punt 
d’abastiment d’aigua més important de tot el sub-arxipèlag. Des d’ella fins el port hi ha 
un fons de torrent on es troba aigua a no gaire fondària, fet que explica l’existència de la 
sínia mencionada per Binimelis14. Del mateix autor també interessa assenyalar la cita a 
la font de n’Ensiola15 així com l’existència d’aigua a Cala Santa Maria. De la primera 
no hi ha dubte de la seva localització, la qual es troba a la petita península del mateix 

                                                 
12 Del que cal tornar a remarcar que apareix citat en Il Compasso da Navigare com a un bon port i de 
molta fondària (Motzo 1947, 85) 
13 A obres com, per exemple, la de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria es diu, fins i tot, que és un gran 
port, i que es pot considerar, després del de Maó, el millor de les Balears (DIE BALEAREN 1884, edició 
de 2002, 888). Cent anys abans, Tomás de Vilajoana, comparava les bondats del port cabrerenc amb el de 
Cartagena (Giménez, Alberola 1994, 86). 
14 Els dos únics punts que s’empren actualment per subministrar aigua a la població de Cabrera és 
l’esmentada font i un pou de la mateixa zona d’on s’extreu aigua d’un aqüífer situat a 22 metres de 
fondària (Coll 2006, 71). 
15 Fuente que llega al mar y se pueden proveer de ella los navegantes (Binimelis 1593). També la citen 
els supervivents del captiveri de l’exercit napoleònic (Amengual, Frontera 2009, 127), i es troba marcada 
en els plànols del darrer quart del segle XVIII. 
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nom16. En canvi, respecte a la cita de Binimelis referida a l’aigua a Cala Santa Maria no 
s’ha pogut determinar si es refereix a la que es pot recollir durant els mesos més 
plujosos en una de les seves coves, o si es tracta de la que hi ha pràcticament tot l’any 
en el lloc anomenat Cocons d’en Pelai. En tot cas però, cal remarcar que ni a n’Ensiola 
ni a Cala Santa Maria es pot recollir tanta d’aigua com a Sa Font i el fons de vall que va 
des del lloc on es troba aquesta fins el port17. 

 

 
Figura 2.11. Mapa del sub-arxipèlag de Cabrera de 1782  

de Tomás López (Real Academia de la Historia) 
 

                                                 
16 Antigament Sa Punta d’En Siola (Aguiló 1980, 17), tot i que anys més tard el mateix autor es retractà i 
considerà que el topònim partiria del mot Enciola, que faria referència al pas estret i baix que hi ha a la 
contrada, desestimant a més altres versions proposades per J. Coromines i J. Mascaró Passarius (Aguiló 
1996). 
17 Aquests tres punts d’aigua també es troben a l’obra de l’Arxiduc, als que s’hi afegeix el del Canal de 
S’Aigua, on es parla d’una font que “sobretot a l’hivern subministra molta d’aigua” (DIE BALEAREN 
1884, edició de 2002, 887, 893, 900-901, 908-909 i 911).  
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El port de Cabrera era doncs un bon indret on es podien refugiar el vaixells en cas de 
mal temps, un lloc on es podia descansar, fer abastiment d’aigua i, fins i tot, on es 
podien reparar els desperfectes que haguessin pogut sorgir durant la travessia18.  
 

 
Figura 2.12. Principals punts d’aigua de Cabrera: 1. Sa Font; 2. N’Ensiola;  

3. Cocons d’en Palai (Autor: Josep Maria Puche – ICAC) 
 
Per altra banda el relleu de Cabrera és molt accidentat, amb pocs llocs plans i amb 
suficient sediment per poder ser conreats19. Presenta nombroses coves i balmes, així 
com una costa molt irregular amb una sèrie de profundes cales on s’hi pot fondejar 

                                                 
18 En una noticia de l’any 1519 es cita a Cabrera lo port o plage de Paguera, i encara avui es conserva el 
topònim de la platja de s’Espalmador (Frontera 2006, 65), el qual faria referència a què allà es 
calafatejaven naus, és a dir, s’espalmaven (Aguiló 1986). 
19 Recentment, fins i tot, s’ha defensat que només tindria unes 5-6 hectàrees de sol aprofitable pel conreu 
(Amengual, Frontera 2009, 119). En alguns contractes de lloguer del final del segle XV i de l’inici del 
XVI, l’arrendatari es compromet a sembrar vuyt quarteres forment i quand d’ordi, a mantenir els 
sementers nets i tancats per evitar que hi entri bestiar, i a tenir els animals de tir de manera que no 
interfereixin els interessos de l’amo de les pastures (Frontera 2006, 40). L’any 1510 l’arrendatari de 
Cabrera és un vidrier que lloga les terres per sembrar-hi blat i ordi (Frontera 2006, 47). També es té 
constància que a principis del segle XIX es sembrava blat a Cabrera (Frontera 2006, 40; Amengual, 
Frontera 2009, 119). Durant el captiveri dels soldats napoleònics d’entre 1809 i 1814 es varen sembrar a 
l’illa cols, patates, raves, melons, cogombres, cotó, cànem, tabac (Amengual, Frontera 2009, 132-133) i 
faves (Riera Frau et al. 2006, 27). A la segona meitat del segle XIX els conreus principals eren el blat, 
l’ordi, la civada i els llegums, especialment les faves, les guixes i els pèsols. A l’hort, també hi havia 
canyes, albercoquers, cireres, pomeres i parres de vinya, i les figueres de moro i de cristià ocupaven 
distints indrets (Frontera 2006, 41). Cap el final del segle XIX també es té constància de la sembra de 
vinya, garrovers, ametlers, figueres i enclova per a pastures (Riera Frau et al. 2006, 32; Frontera 2006, 
42). En aquell moment, a Cabrera, hi va arribar a haver 23 quarterades (1 quarterada = 7.103 m2) de 
vinya, que a finals de segle va ser substituïda per camps de cereal (Pastor 2008, 66). És interessant 
ressaltar que es té constància que a l’any 1894 s’haurien produït a l’illa 37.338 litres de vi (Pastor 2008, 
66). 
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depenent dels vents20. El punt més alt de l’illa és Na Picamosques amb 172 m 
d’alçada21.  
 
Altres recursos de l’illa com els aliments o la llenya (essencialment de pi blanc = Pinus 
halepensis)22, havien de ser limitats però aprofitables. El propi topònim, el qual ja es 
troba en Plini (Historia Natural III, 76-77), estaria mostrant que a Cabrera es podia 
disposar de carn de cabres o d’ovelles, les quals devien pasturar lliurement després 
d’haver estat amollades per mariners que feien comptes tornar a l’illa, o pels habitants 
del sud de Mallorca, els quals podien haver practicat una ramaderia a distància, tal i 
com la que es va realitzar en l’època medieval, moderna i contemporània23. També es 
podia explotar la carn dels nombrosos ocells que habiten tot l’any o per temporades 
l’arxipèlag, o aprofitar-se’n dels seus ous en temps de cria24. Una altra font 

                                                 
20 J. Binimelis ja va descriure les bones condicions pel fondeig que caracteritzaven mitja dotzena de cales 
de Cabrera, depenent d’on bufés el vent (Binimelis, 1593).   
21 A Conillera tampoc hi ha gaires llocs plans i amb terres suficients per poder ser conreades. En aquest 
illot l’indret més alt es troba a 122 m.s.n.m. No hi ha bons llocs per fondejar-hi, i sovint es fa difícil 
poder-hi arribar si la mar està un poc moguda. No es sap des de quan l’abundància de conills donaren peu 
a donar-li el nom a l’illot, però ja es troba el topònim de “illa des Conills” en un document de 1622 (Riera 
Frau 2001, 58) i en un altre del final del segle XV (Frontera 2006, 44). En aquest illot hi ha un lloc 
d’aprovisionament d’aigua que fou aprofitat en temps prehistòrics i en època antiga, medieval i moderna. 
22 A l’inici del segle XIX la garriga litoral d’ullastre i mata amb coberta parcial de pi era la formació 
principal de Cabrera, també amb romaní, bruc, boix, savina, ginebró i arbocera (Amengual, Frontera 
2009, 121). Gràcies als escrits de A. Laborde de 1808 es té constància que s’hi duien a terme petites tales 
periòdiques i que la fusta era venuda a Mallorca (Amengual, Frontera 2009, 122). L’arrendament de 
l’explotació de la llenya de Cabrera va continuar fins ben entrat el segle XX (Riera Frau 2001, 52). Cal 
remarcar que l’explotació de llenya, carbó i cendra cabrerenques està constatada documentalment des del 
segle XV (Riera Frau 2001, 48, 52, 56 i 61; Riera Frau et al. 2006, 21; Frontera 2006, 47). S’ha fet notar 
que la concessió del domini útil de Cabrera prohibia tallar llenya i fusta, excepte aquella que s’utilitzés 
per a la construcció d’edificis (Giménez, Alberola 1994, 86), i que cap a l’any 1770 Tomás de Vilajoana 
va oferir la llenya que produïen les illes del sub-arxipèlag com a contrapartida pel finançament reial d’una 
colònia a Cabrera (Giménez, Alberola 1994, 86-87). 
23 La documentació medieval dóna nombroses informacions de l’aprofitament de les pastures de les illes 
del sub-arxipèlag (Riera Frau 2001, 47-48, 54-55; Riera Frau et al. 2006, 20-21; Frontera 2006, 43-44 i 
47). Així, la primera referència que es coneix de l’aprofitament de les pastures de Cabrera és del 1289, on 
es diu que hi havia cent porcs (Riera Frau 2001, 47 i 54). També es disposa de dades del lloguer de les 
pastures cabrerenques durant els segles XVII i XVIII (Frontera, Riera Frau 1997, 37; Riera Frau 2001, 
49, 58 i 59). Així mateix, s’ha arribat a afirmar que, just abans de l’arribada dels presoners de l’exercit 
napoleònic -1809-, Cabrera s’usava principalment per al pasturatge extensiu de ramat, especialment 
d’ovelles i de cabres (Amengual, Frontera 2009, 119). La majoria d’aquestes cites mostren, en paraules 
de M.M. Riera Frau, una peculiar forma d’explotació ramadera que implica una certa transhumància per 
mar i la utilització dels diferents illots com a corrals de selecció del bestiar (Riera Frau 2001, 47, Riera 
Frau et al. 2006, 20). D’aquesta manera, s’ha defensat que en el segle XV Conillera podia tenir fins a 80 
moltons, mentre que per al conjunt de l’arxipèlag les xifres màximes podrien ser d’unes 400 cabres i 200 
ovelles. En canvi, en els contractes dels segles XV i XVII el nombre d’ovelles triplica el de cabres, 
mentre que a finals del XIX l’Arxiduc esmenta 400 cabres i 80 ovelles (Frontera 2006, 44).  Tal i com va 
explicar Joan Vidal, el darrer pagès que ha conegut Cabrera, l’explotació animal era molt més rentable 
que qualsevol tipus de conreu. Primer per la pobresa i escassesa de terres aptes pels cultius. Segon, per 
les limitacions d’aigua. I tercer, per certes condicions favorables per a la ramaderia de cabres, ovelles i 
porcs. I és que tots aquests animals podien pasturar lliurament i alimentar-se dels productes naturals de 
Cabrera i d’alguns dels seus altres illots, sovint sense que els pagesos els haguessin de donar cap altre 
tipus d’aliment. A més, els límits marins de cadascuna de les illes facilitava el control i l’explotació de 
dits animals. La transhumància d’ovelles i porcs entre les distintes illes del subarxipèlag estava inserta en 
un procés on un cop els animals havien exhaurit els recursos de l’illot corresponent, eren traslladats a un 
altre, o tornats a l’illa gran de Cabrera. 
24 Documents del segle XIV i XV donen notícia de l’arrendament de la caça de Cabrera, així com de 
l’existència d’agres de falcons que es mantenen en explotació senyorial directa (Riera Frau 2001, 47 i 54; 
Riera Frau et al. 2006, 20; Frontera 2006, 47 i 66). És interessant tenir present la relativa importància en 
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d’alimentació eren el recursos marins, els quals, fins i tot avui en dia, són 
considerablement abundants. Aquests, a més de permetre alimentar a les tripulacions 
dels vaixells que repostaven, també feien factible establiments, com a mínim 
estacionals, de grups de pescadors mallorquins25. Per tot l’exposat no ha d’estranyar que 
siguin escasses les notícies històriques de Cabrera que fan referència a l’agricultura, i 
que en elles es pugui apreciar millor l’aprofitament de les pastures i les pesqueres 
(Frontera 2006, 39). 
 
Finalment, cal esmentar que són diversos els llocs de l’arxipèlag de Cabrera on es pot 
recollir sal marina (clorur sòdic cristal·litzat) acumulada en cocons, resultat de la 
dessecació dels esquitxos d’aigua de la mar (Frontera 2006, 66; Amengual, Frontera 
2009, 127)26, però que, en tot cas, no és pot parlar de grans volums de sal. 
 

                                                                                                                                               
l’alimentació dels presoners de l’exercit napoleònic que es reflexa en els documents dels supervivents al 
captiveri dels anys 1809 a 1814, referida als ocells i als seus ous, disponibles a Cabrera o als illots que 
l’envolten. Moltes d’aquestes referències escrites i planimètriques han estat recollides en el treball 
realitzat per P. Amengual i M. Frontera (Amengual, Frontera 2009b). Cal advertir però que en aquell 
article la major part de les dades aportades a partir dels contextos arqueològics no es poden prendre en 
consideració, ja que es varen proposar fent una lectura errònia de les seves cronologies. 
25 El primer lloguer fet de Cabrera a un pescador del que es té constància documental és de 1331, i són 
abundants les cites d’activitats pesqueres en aigües cabrerenques durant l’Edat Mitjana i Moderna (Riera 
Frau 2001, 47, 48, 49, 54, 55, 58 i 61; Riera Frau et al. 2006, 20-21; Frontera 2006, 55; Deyà 2008, 42-
43). L’explotació de la riquesa pesquera de les aigües del sub-arxipèlag per part de pescadors mallorquins 
no es va aturar ni durant el captiveri dels soldats de Napoleó (Amengual, Frontera 2009b, 153-154). 
26 Cal tenir present que cap a l’any 1770 Tomás de Vilajoana oferia la sal que donés Cabrera (Giménez, 
Alberola 1994, 88), mentre que l’any 1510, Bartomeu Ribes, llogà Cabrera per, entre d’altres activitats, 
collir sal (Frontera 2006, 66). 
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3. INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 
 
3.1. MONJOS I MONESTIRS ALS ILLOTS EN EL CONTEXT DEL PRIMER 
MONACAT DE LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL 
 
3.1.1. LES FONTS ESCRITES 
 
Cap a la primera meitat del segle IV dC1, en el Mediterrani oriental es va produir un 
fenomen que hauria de commoure gran part de la cristiandat i que seria clau pel 
desenvolupament de la societat posterior. És l’aparició del monaquisme cristià, segons 
S. Pricoco: l’evento sociale piú straordinario della tarda antichità (Pricoco 1992, 7), i 
un element clau en el que va significar, a Europa, el final de l’Antiguitat i l’inici de 
l’edat mitjana (Brown 2006, 269-271).  
 
Figures carismàtiques com sant Antoni (c. 251-356), sant Pacomi (c. 292-346), sant 
Hilarió (c. 290-371), sant Basili (c. 330-379), sant Simeó (390-459)2, etc., feren que 
aquesta nova forma de viure el cristianisme s’anés escampant per tota la part oriental de 
l’Imperi. 
 
La majoria d’estudis actuals apunten cap a una ràpida aparició d’aquest nou estil de vida  
a Occident on la política favorable a bisbes i monjos de l’emperador Teodosi va afavorir 
la difusió del monacat (Brown 1998, 145-163 i 166). De fet, com molt bé exposa P. 
Brown, el tomb de la política teodosiana i del poder imperial va significar que molts 
“notables” volguessin pertànyer al nou món dels monjos (Brown 1998, 163). I és que, a 
més, tots els grans pares de l’Església, tant els quatre d’Orient, com els quatre 
d’Occident, havien o varen seguir promovent d’una manera o altra la difusió del 
monacat.  
 
Malauradament, els orígens del monaquisme occidental són particularment foscos, a 
causa de l’escassesa de fonts i la dificultat en la seva interpretació3. Tanmateix, sí que es 
té coneixement de les fundacions de monestirs que se succeeixen a partir del segle IV en 
el Mediterrani occidental, a Itàlia, al nord d’Àfrica, a la península Ibèrica i a les illes, 
especialment les més petites. Aquestes exercien una particular atracció entre els monjos, 
qualificades per Sant Ambrosi (In Exameron 3,23: CSEL 32, 74-75) com perles d’un 
collar desgranades per Déu damunt les ones (Colombás 1974, Vol. I,  211).  
 
Tradicionalment s’ha considerat que el monacat cristià occidental és hereu directe del 
d’Egipte, Síria i Palestina (Pricoco 1983, 70; 1992, 12-14, 17, 18). Colombás, crític amb 
aquesta visió, proposa que el monaquisme occidental sigui un fenomen autòcton que 
s’aniria desenvolupant paral·lelament al d’orient (Colombás 1974, Vol. I,  40-45, 211-
212) però reconeix que el monacat cristià té les seves arrels en el paganisme egipci 
(Colombás 1974, Vol. I,  9). En tot cas sembla fora de dubte la gran influència que 
exerciren els monjos del llevant de l’Imperi a la part de ponent4. De fet, cap el final del 

                                                 
1 Aquesta és la data més acceptada tot i que hi ha grans estudiosos del tema com Colombás (1974, Vol. I,  
26) o Cameron (1997, 105) que creuen que es podria remuntar a la segona meitat del III dC. 
2 Sempre que ha estat possible, les dates de naixement i mort emprades en el present treball han estat 
agafades de Brown 1997, 1998 i 2006. 
3 Per a la Mediterrània nord-occidental veure: Biarne 2000. Per a Sardenya vegeu: Morini 2002. 
4 Colombás 1974, Vol. I, 212-214; Masoliver 1978, 97-98; Horn, White Marshall, Rourke 1990, 1, 76; 
Amengual 2008, 197. 



21 
 

segle IV i durant tot el segle V, en un temps on existia una diferenciació social profunda 
entre les classes superiors i les inferiors de la societat (Brown 1998, 211), el nombre de 
monjos a Egipte i Síria era ja molt important i eren objecte del fervor popular a causa de 
la seva santedat. Les seves vides i obres van ser molt difoses tant a Orient com a 
Occident, esdevenint l’interès literari dominant de la seva època (Brown 1998, 176-
178). 
 
Així, les fonts escrites han deixat un seguit de noms il·lustres dels principals 
protagonistes de la difusió del monacat a Occident, i, en molts casos, conten les seves 
vides i obres. Dels primers segles, és a dir, dels segles IV i V dC, en destaquen: Atanasi 
(c. 295-373), Marcel·la, Eusebi de Vercelli († c. 370), Martí de Tours (c. 335-397)5, 
Hilari de Poitiers (c. 315- c. 367), Jeroni (c. 347-420), Ambròs de Milà († 397), Paulí de 
Nola (355-431), Melània la Vella (342-411) i Melània la Jove, Rufí, Paula, Agustí 
d’Hipona (354-430), Honorat (†  c. 430), Cassià (c. 360- c. 435)6 i Fulgenci (c. 462- c. 
527). Però com assenyala J. Leclercq, entre els primers monjos de la cristiandat es 
poden distingir dues categories, aquells que consten a les fonts escrites (cartes, 
cròniques i textos hagiogràfics) i molts d’altres que no hi apareixen mai. Poc o res se 
sap d’ells, com a molt, alguns cops, el nom del lloc on habitaven, o el testimoni local 
d’un culte antic (Leclercq 1965). 
 
Aquests primers monjos optaren per dos tipus de vida monacal, un, en solitari, 
anomenada eremítica, i l’altre, en comunitat, dita cenobítica. Els que vivien en solitari o 
amb uns pocs companys es diuen eremites o ermitans ja que solien viure en un erm. Per 
tant, al lloc on habitaven se l’anomena eremitori o ermita7. Per contra, els que 
componien una comunitat es diuen cenobites, i allà on vivien se li pot dir cenobi o 

                                                 
5 Fou un dels primers sants reconeguts sense haver patit abans un martiri (Amengual 2008, 300). A la Vita 
Martini de Sulpici Sever se’l presenta, pràcticament, com el “Sant Antoni d’Occident” (Cantera, 
Rodríguez 2007, 85). Martí, originari de Panònia, cap a l’any 360 va establir un eremitori a les afores de 
Milà d’on va ser expulsat pel seu bisbe. Fou llavors quan es va instal·lar a l’illa Gallinaria propera a 
Gènova i, d’allà va  anar cap a Ligugé prop de Poitiers. Va acabar la seva vida com a bisbe de Tours, però 
no va deixar de viure en una cel·la propera a la ciutat d’un incipient cenobi que ben prest va ser el gran 
monestir de Marmoutier (Moreno 2011, 39 i 338). El seu culte es va estendre amb molt d’èxit per la 
Gàl·lia, i per molts altres llocs d’Occident. De fet, Gregori de Tours exposà que el sant bisbe monjo era 
més venerat a Itàlia que allà on es custodiaven les seves relíquies (Penco 1961, 21). 
6 Joan Cassià fou un monjo de llengua llatina originari de Dubrotja (Romania), que havia viscut durant 
diversos decennis a Egipte, i que l’any 415 es va instal·lar a Marsella, una ciutat que s’havia tornat a 
convertir en “un cap de pont del comerç panmediterràni”. Va ser un dels personatges que més repercussió 
va tenir a l’hora de difondre, a Occident, l’espiritualitat dels Pares dels desert. Les seves Institutiones, 
escrites l’any 420, informaven del que era la vida monàstica egípcia i permetien corregir els excessos dels 
entusiastes experiments locals. Va contribuir d’una manera molt destacada en la formació del 
monasticisme occidental i, en una època de creixent fragmentació, va demostrar que les xarxes 
d’informació de l’Església cristiana encara podien funcionar de pont entre Orient i Occident i, entre 
l’Europa “romana” i la “barbàrica (Brown 1997, 65; 2006, 136-137). A. Cameron ha arribat a afirmar que 
“Els monestirs varen seguir a Orient la regla de Sant Basili i a en Occident la de Joan Cassià, com per 
exemple el que va fundar Cassiodor a Squillace” (Cameron 1998, 66). També és considerat el mestre 
espiritual del monaquisme provençal (Biarne 2000, 367), i són moltes les seves influències a la Regla de 
sant Benet (Just 1996). Les Conlationes, juntament amb els seus Instituta varen servir per a què Occident 
comencés a tenir la seva pròpia literatura monàstica (Penco 1961, 20). Pel que fa al seu protagonisme 
respecte al “monacat dels illots”, cal recordar que va dedicar el segon grup de les seves Conlationes a 
Honorat i Euqueri de les Lérins i, als tercer i quart abats de les Stoechades. Se considera que el centre de 
cultura, d’estudi sacre i de vida ascètica de Lérins es va desenvolupar dins l’òrbita de Cassià, qui va 
corregir “en sentit cenobític” el monaquisme, “tendencialment eremític” d’Orient (Frondoni 1995, 10). 
7 Ja a Sant Antoni a principis del segle IV se’l considerava un “erēmētikós «home del desert»” (Brown 
1997, 46; 2006, 99). 
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monestir8. El terme “monestir” és sinònim de cenobi, però, en molts casos, també era 
emprat per a referir-se a un petit nucli d’eremites o a l’habitatge d’un d’ells, doncs la 
paraula monestir, en el seu origen, es referia a l’edifici on vivien monjos o monges9. 
Aquí s’utilitzarà el terme “monestir” per referir-se a una comunitat monàstica composta 
per un cenobi i alguns eremitoris, tal i com sembla que va ser el monestir de l’arxipèlag 
de Cabrera. 
 
Les fonts literàries expliquen que els primers cenobis occidentals es localitzaren a 
residències particulars, però, molt poc després, també n’hi havia d’associats a les 
basíliques, a llocs relacionats amb màrtirs o, vora les seus episcopals. Per altra banda, 
també, des de ben prest, es fan ressò de l’elecció de petites illes i illots per a 
l’emplaçament d’aquells monestirs primerencs. 
 
Sembla que els eremites, més fins i tot que els cenobites, preferiren habitualment llocs 
allunyats de la societat, fonamentalment a les muntanyes o també als illots. Si els 
orígens, localitzacions i característiques dels cenobis són molt foscos, encara ho són 
molt més els dels eremitoris. D’aquests últims les fonts literàries són molt més parques 
en informacions, i, a més, és molt més difícil documentar-los arqueològicament doncs 
deixaren molt poques restes.  
 
L’opció per situar els cenobis a illetes o illots ha estat associada habitualment a la 
necessitat de trobar llocs aïllats per garantir la soledat per estar més aprop de Déu10 i per 
refugiar-se i protegir-se dels conflictes del moment (Colombás 1974, Vol. I,  225; Penco 
1961, 21)11. Per S. Pricoco, igualment, l’elecció de les illes tenia raons pràctiques així 
com espirituals. La insularitat hauria assegurat avantatges com el menor control i 
ingerència de les autoritats eclesiàstiques o civils. A més, proporcionava el tipus de 
refugi ascètic coherent amb la imatge de l’erm desenvolupat per la tradició oriental: es 
garantia la soledat amb el distanciament de la societat cosa que la feia més irrevocable i 
s’aconseguia un medi inculte i hostil proper als deserts orientals (Pricoco 1983, 67). 
Igualment, per J. Guyon, el “desert” voluntàriament buscat, va prendre la forma dels 
illots costaners del nord d’Itàlia i de la Gàl·lia, uns indrets de la Mediterrània occidental 
que varen conèixer les primeres manifestacions de l’eremitisme i el cenobitisme (Guyon 

                                                 
8 Cenobitisme és un vocable derivat de dues veus gregues: Koinos (comú) i Bios (vida). És interessant 
tenir present que Hilari d’Arles, durant la primera meitat del segle V dC, ja va evocar al coenibium com el 
lloc on s’edifiquen el santuari d’una església que pogués acollir els elegits de Déu i els edificis adaptats a 
l’hàbitat dels monjos (Heijmans, Pietri 2009, 38; Codou 2012b, 78 i 83; 2013, 65), i que sant Isidor de 
Sevilla, en el primer terç del segle VII definia coenobium com a l’espai destinat al tipus de monjo 
coenobita, és a dir, un solitari (monachus) que vivia en comunitat, sotmès a una regla i a un abat 
(Martínez Tejera 2007, 20). 
9 Cal recordar que “monjo” monachus, és un mot derivat del grec (monachós), que significa solitari, 
separat (Just 1996, 162; Brown 1997, 46; 2006, 99). 
10 A Euqueri ja es pot trobar un discurs força complet on es defensa la presència particular de Déu en el 
desert, i on s’afirma que Déu habita en el silenci (Dessì, Lauwers 2009, 234-235). 
11 Pricoco (1992, 58), seguint a K. F. Stroheker i F. Prinz, dóna la mateixa explicació per a les illes de 
Lérins, tot i que anys abans (1978, 71-72), no n’estava massa convençut. Són nombroses les referències al 
monestir de l’illa de Lerino com a lloc de refugi (Nouailhat 1988, 23-32; Heijmans, Pietri 2009, 37). A 
més de refugi, altres reconeguts autors com C. Jullian o J. Fontaine, identifiquen aquesta ocupació dels 
illots com a lloc d’exili polític (Pricoco 1992, 25). Segons sembla, el mateix Fulgenci, fundador de 
diversos monestirs a illots, deia que, donats els temps d’inseguretat que es vivien, els monestirs havien 
d’instal·lar-se en llocs segurs (Vita Fulgentii, X. Trousset et al. 1992, 237). Un exemple molt il·lustratiu 
es troba a Gregori de Tours (De gloria confessorum, XII-XIII) qui relata l’atac de les tropes del rei visigot 
Leovigild a un monestir del litoral del llevant peninsular, entre Sagunt i Cartagena, i la fugida dels seus 
monjos a una illa propera (Ribera, Rosselló 2007, 167 i 179; Vizcaíno 2009, 256).  
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2003, 39-40). J. Biarne ha argumentat que el monacat antic estava essencialment fundat 
sobre la voluntat de la separació del món. En aquest cas, el braç de mar que separa l’illa 
de la terra ferma té un valor de ruptura, on l’exili es tradueix sovint per una relegació en 
una illa (Biarne 2000, 371-372; Guyon 2003, 41)12. A Lérins, el monestir en un illot 
mediterrani que més va influenciar Occident, se’l va considerar un desert caracteritzat 
per una aura de pau, un lloc privilegiat per acollir una vida santa (Heijmans, Pietri 2009, 
54-55)13. En aquest sentit, el model de vida ascètica de sants com Sant Antoni, en el 
desert egipci, o la fama de Sant Simeó Estilita vivint durant dècades dalt d’una columna 
determinen el model de monasticisme fins al segle IX, partint d’unes arrels conceptuals 
basades en la creença que la unió amb Déu es podia aconseguir allunyant-se de la 
civilització (Horn, White Marshall, Rourke 1990, 1). Els monjos irlandesos haurien 
imitat la retirada voluntària al desert de Sant Antoni, cercant el seu desert en el mar i 
fundant monestirs en illes allunyades com les Orkneys, les Shetlands, les Faeroes, 
arribant, probablement a Islàndia des de les costes de Gran Bretanya. Aquest 
comportament responia a l’ideal monàstic de l’exili per amor a Déu, peregrinatio pro 
Dei amore (Horn, White Marshall, Rourke 1990, 10)14. Segons Horn, White Marshall i 
Rourke, el fenomen de l’ascetisme va ser practicat a tot Europa però va tenir a Irlanda 
una de les manifestacions més importants, seguint el model de Sant Antoni, fins al punt 
que les localitats a terra ferma d’antics nuclis eremítics són encara reconeixibles amb el 
nom de dysert o disert. Les hagiografies, a més, contenen referències a monjos buscant 
“la solitud en el mar sense camins” (Horn, White Marshall, Rourke 1990, 76). 
 
S’ha de tenir present que, tal i com defensa P. Brown, la línia divisòria més significativa 
que existia en la mentalitat cristiana de l’Imperi romà d’Orient no era la que separava la 
ciutat del camp, sinó la que separava el “desert” del “món”. Era un abisme conceptual 
que separava dos espais estretament juxtaposats: el “desert” s’associava amb la vida 
“angèlica” de l’asceta, mentre que el “món” s’assimilava a l’actitud cristiana més 
vacil·lant del kosmikós, de l’individu “mundà”, d’aquells homes i dones, clergues i 
seglars, que tenien obligacions de qualsevol tipus amb la societat i que, per tant, no 
podien lliurar-se plenament a Crist (Brown 1998, 108; 2006, 212). En canvi, a Occident, 
no sempre es va pensar d’igual manera, tot i que també varen calar fort les percepcions 
del “món” per una banda i del “desert” per l’altra. I és que en aquells temps es creia que 
el desert i les terres conreades mantenien una relació d’hostilitat ancestral i insalvable, 
en virtut de la qual el desert, sempre que podia, intentava dominar i destruir la terra 
conreada (Brown 1997, 19). Per altra banda, cal tenir present que els Pares de 
l’Església, Ambròs, Jeroni i Agustí, varen treballar per convertir la imatge negativa que 
caracteritzava les illes en la cultura antiga, associades principalment a llocs de 
desterrament i d’exili, per assignar-hi una nova consideració com a llocs de retir 
voluntari i associant-les als indrets més perfectes per aconseguir la salvació (Butaud et 
al. 2009, 8; Moreno 2011, 40). Segons autors com Jeroni (Biarne 2000, 352 i 372) o 
Euqueri (Dessì, Lauwers 2009, 235-237 i 240-242; Butaud et al. 2009, 8), entre molts 

                                                 
12 El monjo és un estranger, un exiliat, un immigrant (Biarne 2000, 371-372).  
13 Des dels primers moments de la vida monacal a Lérins, aquella illa va quedar lligada al desert, el lloc 
on Honorat, inspirat en els models anacorètics orientals, hi establí, segons Hilari, un castra Dei (Codou 
2013, 63-64). Per a la difusió de la imatge de desert que es va donar a Lérins entre els segles V i VI 
vegeu: Dessì, Lauwers 2009. Aquella imatge es troba constantment repetida a la documentació de l’alta 
edat mitjana (segles VI-IX dC), especialment hagiogràfica, referida a altres “illes-desert” d’ermitans o 
monjos (Dessì, Lauwers 2009, 246-247). 
14 Veure també: Biarne 2000, 374. En la mateixa línia P. Brown també considera que els monjos 
irlandesos cercaven retirar-se a les illes de l’Atlàntic com a una imitació del desert egipci (Brown 2006, 
296. També a Picard 2009, 308).  
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d’altres, la imatge d’aquelles illes on habitaven els monjos era la del “paradís” és a dir, 
que aquells “deserts” illencs ja disposaven d’un aura semblant a la que tenien els 
“deserts” d’Orient. 
 
Cronològicament el monaquisme insular es documenta a Occident des del segle IV. És 
un fenomen ben conegut gràcies a les fonts escrites que descriuen situacions complexes 
que abracen totes les formes monacals15. En elles s’hi poden trobar llocs cèlebres com 
Lérins, però també a d’altres que són a dia d’avui impossibles de situar (Biarne 2000, 
351). 
 
Així, a Occident, la primera notícia que es té d’algú portant una vida “monacal” en una 
petita illa es refereix a Martí de Tours que, vora l’any 360 dC, es va retirar a l’illa 
Gallinaria (1 de la Figura 3.1.), juntament amb un prevere, fugint de la persecució del 
bisbe arrià Auxenci (SULPICI SEVER: Vita Martini, 6, 5)16. Pocs anys més tard, Hilari de 
Poitiers també va romandre en una illa anomenada Gallinariam insulam (VENANCI 

FORTUNAT: Vita S. Hilar, 35-39)17. 
 

A la segona meitat del s. IV dC, Ambròs (Hexameron, III 5, 23), celebra la presència de 
monjos salmodiant a les illes18. Cap el final del mateix segle, a la Carta 48 de sant 
Agustí, es fa esment del monestir de Capraria, illa del Tirrè (Capraia) localitzada entre 
Pisa i Còrsega (2 de la Figura 3.1.), i també es parla del seu abat Eudoxi i dels seus 
monjos19. També Agustí, cap el 390, esmentà el gran nombre d’homes que abandonaven 
el món per anar a les solituds de les illes desertes (De vera relig. 3, 5. Pricoco 1978, 27). 
 
Uns pocs anys més tard, començant el segle V, un poeta pagà, Rutili Namacià (De 
reditu suo I, 439-452 i 515-526), fent referència a un viatge per la costa italiana, parlà, i 
no precisament gaire bé20, de monjos vivint a dos illots: Capria21 i Gorgona (Número 3 
de la Figura 3.1.): 
 

                                                 
15 Les primeres instal·lacions monàstiques insulars han estat descrites com un veritable laboratori 
d’experiències on varen ser elaborades les pràctiques occidentals del monaquisme (Guyon 2003, 43). Però 
també hi ha qui considera que el monaquisme insular no té res d’excepcional respecte a les formes, les 
pràctiques i l’evolució dels altres monaquismes (Biarne 2000). 
16 D’aquesta forma, s’ha afirmat que Martí degué ser el primer eremita insular d’Occident (per exemple: 
Pasqualini 2003a, 19-20), o, com a mínim, qui va protagonitzar la primera experiència monacal insular de 
la que es té coneixement (Biarne 2000, 355 i 365). Cal dir que sovint se’l defineix només com a semi-
eremita (Guyon 2003, 40). Per altra banda s’afirma que el monestir que va fundar a Marmoutier, entre un 
penya-segat i un meandre del riu Loira, venia a ser també com a una illa (Dessì, Lauwers 2009, 248). Per 
a més detalls de la seva arribada a Gallinaria vegeu: Frondoni 1995, 10; Biarne 2000, 354-355 i 365; 
Mennella, Valentini, 2003; Pergola, Mazzei, Severini 2003, 195-197; Varaldo 2003; Massabò 2003. 
17 L’any 361 segons G. Mennella i S. Valentini, que no dubten que es tracti de la mateixa illa Gallinara de 
la Ligúria (Mennella, Valentini, 2003). En canvi, hi ha autors que proposen localitzar aquest illot a la 
costa atlàntica gal·la (Treffort 2009, 319-320). 
18 J. Biarne defensa que aquell document ja demostra l’existència no de simples ascetes sinó de monjos 
que viurien en comunitat. També afirma que sant Ambrosi es devia referir a les illes de la costa lígur 
(Biarne 2000, 353-354). 
19 Molts autors varen argumentar que aquesta Capraria era la Cabrera de les Balears. Sembla però que en 
realitat el bisbe d’Hipona es referia a la Capraia tirrènica (Colombás 1974, Vol. I,  292; Amengual 1988, 
16; 1991, 382-392. Per conèixer a fons aquesta discussió, veure sobretot aquest últim). 
20 Veure, per exemple: Ribagorda 1997; Biarne 2000, 356-357 i 370; Guyon 2003, 42-43. 
21 Molt probablement la mateixa Capraria a la que feia referència sant Agustí a la seva Carta 48. 
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he aquí que aparece Capria, isla repelente, llena de estos hombres que huyen 
de la luz. Ellos mismos se dan el nombre griego de monjes, pues quieren vivir 
solos, sin testigos (Colombás 1974, Vol. I, 221). 

 
Altre cop a l’inici del segle V es torna a trobar referència als monjos de la Capraria 
abans esmentada, aquest cop a Orosi (Histor. 7, 36, 5), qui informà que Mascezel, 
partint des d’Itàlia (segurament Pisa), per anar a lluitar a l’Àfrica, agafà diversos “sants 
servents de Déu” que romanien en aquella illa, per tal que l’ajudessin amb l’oració a 
aconseguir la victòria22. 
 
Cap el 400 dC, sant Jeroni (Epistulae. 77, 6) fa referència a monachorum chori que 
vivien a les illes del mar Tirrè i que reberen ajut econòmic de la noble Fabiola23. El 
mateix Jeroni, uns anys abans, cap el 375 (Pricoco 1983, 67; Biarne 2000, 352), ja havia 
donat notícia (Epistulae, 3, 4) de la retirada de Bonós en una ermita d’una illa deserta 
que si bé sovint s’ha considerat localitzada a la costa dàlmata (Per exemple: Pricoco 
1992, 12, 19-20; Marín 1998), altres autors han plantejat la possibilitat que fos del 
litoral lígur (Guyon 2003, 40-41) i, d’altres, ho consideren una qüestió irresolta (Biarne 
2000, 352-353)24. 
 
Del primer terç del segle cinquè es tenen algunes referències d’anacoretes més o menys 
solitaris i d’algun que d’altre cenobi ocupant petites illes de la costa provençal. En 
aquest sentit cal esmentar que Cassià va dedicar el segon grup de les seves Conlationes 
a Honorat i Euqueri, personatges que romangueren a les illes de Lérins, a dues milles de 
Cannes (Número 4 de la Figura 3.1.) i, als tercer i quart abats de les Stoechades, avui 
Hyères, prop de Toló (Conlationes, XI, prae. 3; XVIII prae. Número 5 de la Figura 
3.1.)25. Per altra banda, Enode de Pavia, relatant esdeveniments del 476 dC26, també va 
fer referència a monjos de diverses illes, concretament a les Medianas insulas27, 
Stoechadas, Lerum, ipsamque nutricem summorum montium planam Lerinum adiit28. Se 
sap que cap el 410 dC, Melània i Pinià varen vendre les seves propietats que estaven 
disseminades per tot l’orbe romà i, després de comprar diverses illes, les varen posar en 
manos de los santos varones. De la mateixa manera, varen adquirir monestirs de monjes 
y vírgenes, y se los regalaron a los que vivían en ellos, dotant a cada lloc d’una 
quantitat suficient d’or (Cameron 1989, 128). Malauradament es desconeix on es 
trobaven aquelles illes. 
 
Tanmateix, a la documentació literària, d’entre els monestirs a illes o illots de la 
Mediterrània occidental en destaca sobretot un, el que estava localitzat a les Lérins. En 
aquell arxipèlag es troba Lerinus (Lerino o Lerina, avui Sant Honorat), denominada 

                                                 
22 Amengual 1991, 387, 389; 2013, 24-25; Pricoco 1992, 20; Biarne 2000. Són uns fets que s’han de 
situar entre els anys 397 i 398 (Biarne 2000, 355-356). 
23 Per a més detalls dels límits geogràfics d’aquesta cita vegeu: Penco 1961, 21; Biarne 2000, 356. 
24 Cal esmentar que en altres ocasions sí que és segur que Jeroni menciona a diversos personatges vivint 
com a monjos a les illes de la costa de Dalmàcia (actual Croàcia) i, fins i tot, en el 407 dC, fa esment als 
monestirs construïts per Julianus en illes d’aquella costa (Biarne 2000, 352-353). 
25 Per a més detalls: Pricoco 1983, 67; Biarne 2000, 361-365;  Pasqualini 2003a, 20 i 2003b, 123; Guyon 
2003, 42; Tréglia 2003, 130: Turc 2003, 133; Dessì, Lauwers 2009. Tal i com afirmava S. Pricoco: nelle 
isole di Hyères (Stoechades per i Latini), davanti Tolone, risiedono fiorenti colonie di monaci, amici di 
Cassiano (Pricoco 1992, 20). 
26 474 segons: Heijmans, Pietri 2009, 51. 
27 Per a la possible identificació de les Medianae insulae veure: Biarne 2000, 364-365 
28 Biarne 2000, 363-364; Guyon 2003, 42; Tréglia 2003, 130; Dessì, Lauwers 2009, 241. 
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també “illa dels sants” per la gran quantitat de personatges que passaren per allà i que 
acabaren rebent tan valorada distinció (Pricoco 1978)29. En aquesta illa, la més petita de 
l’arxipèlag, també s’hi formaren abundants bisbes i es convertí en un important focus de 
difusió de cultura teològica cristiana (Brown 1997, 65-66). Fundat circa l’any 400 per 
sant Honorat30, Lérins constituïa l’“avantguarda del desert” davant dels pujols dels Alps 
Marítims (Brown 1997, 65; 2006, 137). Poc després ja s’havia convertit en el més 
important centre de vida monàstica d’Occident31. En aquest sentit cal assenyalar que 
Cassià, cap el 427, el descriu com a: ingens coenobium, cosa que fa pensar que el 
monestir ja havia crescut molt (Pricoco 1978, 41; Biarne 2000, 363 i 366)32. També es 
té coneixement que l’illa havia començat a ser poblada per membres de les elits de la 
societat gal·la i, fins i tot, d’altres regions (Heijmans, Pietri 2009, 36-39). Hilari, a la 
Vita Honorati, informa que Honorat hi va construir una església que pogués acollir els 
elegits de Déu, així com construccions on hi havien d’habitar els monjos (Heijmans, 
Pietri 2009, 38; Codou 2012b, 78 i 83; 2013, 65). En aquell document del 431 dC, es 
diu concretament apta monachorum habitaculis tecta consurgunt, on el diminutiu 
habitaculis faria referència a construccions modestes (Guyon 2003, 43-44), mentre que 
el plural monachorum sembla correspondre a habitacula col·lectius (Gioanni 2009, 
155). 
 
Per altra banda, segons Cassià, també a les Lérins, a la seva illa més gran, Lero o Lerus 
(Lerona, avui Santa Margarida), s’hi va instal·lar Euqueri. Allà, juntament amb la seva 
dona33 va abraçar la vida ascètica, mentre els seus fills rebien educació a l’illa de 
Lerino34. Quelcom semblant pareix que varen fer Lupus i Pimeniola (Heijmans, Pietri 
2009, 37). Segons Enode de Pavia, cap a l’any 474, el bisbe Epifani es va voler aturar a 
les illes de Lero i Lerinus per conèixer els “sants estatges” que allà hi havia (Heijmans, 
Pietri 2009, 51). 

                                                 
29 I és que el model de vida iniciat a l’illa per Honorat i seguit per molts d’altres es va considerar llavors 
com una garantia de santedat (Codou 2013, 64 i 67). De fet, l’esment a l’“illa dels sants” ja es troba en un 
escrit d’Euqueri de l’any 428 dC (Codou 2013, 67). 
30 J. Biarne també proposa una datació de c. 400 dC (Biarne 2000, 363). D’altres autors situen aquella 
fundació entre els anys 400 i 410 (Guyon 2003, 41; Codou 2012a, 59; 2013, 63), mentre que A. Arnaud 
defensa la data de 410 (Arnaud 2003b, 186). Les fonts escrites informen que Honorat, membre de les elits 
de la societat gal·la, va abandonar les llunyanes terres de la Gàl·lia septentrional i va intentar una 
peregrinatio fallida als deserts de l’Orient. Amb el permís del bisbe de Fréjus, i en companyia d’un sant 
home anomenat Caprais, es va establir a l’illa de Lerinus = Lerina, que feia temps que estava deserta 
(Heijmans, Pietri 2009, 36-37; Codou 2012b, 78 i 84; 2013, 63 i 66). Entre els anys 426 i 429 va ser bisbe 
d’Arles (Butaut et al. 2009, 37). Per a més detalls del que va significar Honorat, després de la seva mort 
cap a l’any 430, pel monestir de Lérins vegeu: Butaut et al. 2009, 30-35. 
31 Pricoco 1978, 18; 1983, 67 i 1992, 57-59; Nouailhat 1988, 12; Pasqualini 2003a, 20; Guyon 2003, 41. 
S’argumenta que va esdevenir ben prest la llar d’experiències cenobítiques més important de la Gàl·lia i 
el lloc que va proporcionar els comandaments eclesiàstics més influents d’aquell període (Codou 2013, 
63-64). Cal tenir present que l’histoire de Lérins est celle d’une église dominant la société de son temps. 
Très tôt, l’île, eremus largement ouvert sur l’extérieur, est devenue un pôle d’attraction sans équivalent 
sur les plans spirituel, intellectuel et social, ainsi qu’un lieu d’essaimage, fournissant personnel, 
structures d’autorité et système de valeurs à la société de l’Antiquité tardive (Codou, Lauwers 2009, 12). 
32 Y. Codou situa aquesta cita referida a “la immensa comunitat de frares” entre els anys 426-427 (Codou 
2013, 63). Deu ser per això que A. Cameron proposa la data de c. 430 com la de la fundació del monestir 
de Lérins? (Cameron 1998, 6). Durant els primers seixanta anys del segle V aquella comunitat va ser 
dirigida primer per Honorat, després per Màxim i, a continuació, per Faust (Heijmans, Pietri 2009, 36). 
33 Aquesta informació també es troba en una carta (Epist. 51, 2) de Paulí de Nola (Pricoco 1978, 25, 44-
45; Biarne 2000, 362-363; Guyon 2003, 41; Heijmans, Pietri 2009, 37-38; Dulaey 2009, 63-64), 
document que es considerat el més antic testimoni del monestir de Lérins (Biarne 2000, 362). 
34 Cal esmentar també que Euqueri mantingué estretes relacions amb els religiosos de Lerinus, 
especialment de caire epistolar (Dessì, Lauwers 2009, 234) 
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S’ha defensat que hi hauria pogut haver monjos vivint a l’illa de Noli (Bergeggi) de la 
costa Ligur (Número 6 de la Figura 3.1.), una illa que ha estat vinculada al bisbe de 
Cartago Sant Eugeni mort l’any 505 (Colombás 1974, Vol. I,  225-226; Penco 1961, 
21). Però cal tenir present que la tradició que fa remuntar l’origen de l’assentament 
monàstic a l’illa ja en el segle V també ha donat peu a què es proposi que aquell sant 
Eugeni no fos el bisbe africà exiliat, sinó un sant local (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 
198; Varaldo 2003).  
 
De les acaballes del segle V seria la notícia de l’ús com a refugi de l’illa de Montecristo 
(Número 7 de la Figura 3.1.) per part de Sant Mamilià35, en companyia dels monjos 
Goboldeu, Eustaqui i Infant36. S’ha defensat que, poc després, el mateix Mamilià hauria 
fundat a l’illa de Giglio (Número 8  de la Figura 3.1.) un altre monestir (Colombás 
1974, Vol. I,  226; Penco 1961, 22; Pricoco 1992, 22)37. 
 
Segons la Vita Fulgentii VIII (Modéran 1993, 150), als volts de l’any 500 dC, el monjo 
Fulgenci, originari del nord d’Àfrica i membre d’una família aristocràtica, va visitar al 
bisbe Rufinià de la província Bizacena que vivia desterrat en un illot proper a Siracusa38 
(Número 9 de la Figura 3.1.). Segons Ferrandus, poc després39, Fulgenci tornà al 
continent africà i va fundar un monestir en un illot proper a la costa on hi va dur una 
vida d’oracions i treballs manuals acompanyat de multitudini monachorum (Vita 
Fulgentii, XII-XIII. Colombás 1974, Vol. I,  290, Trousset et al. 1992; Modéran 1993, 
151 i 168). Alguns autors proposen situar aquest monestir a les illes Kneis (Número 10 
de la Figura 3.1.), sovint, concretament a l’actual illot de Dzirat el Laboua (Cintas, 
Cintas 1940; Courtois 1955, 308; Paskoff, Slim, Trousset 1991, 525; Trousset et al. 
1992; Zucca 2002b, 63; Trousset 2007)40. Cap a l’any 526 Fulgenci, poc abans de la 
seva mort41, va viure durant 6 mesos a l’insula Chilmi (Circina = Kerkennah = Kerkna. 
Número 11 de la Figura 3.1.), lloc on havia fet construir un altre monestir (Vita 
Fulgentii, XXVIII. Courtois 1955, 308; Colombás 1974, Vol. I,  290, Trousset et al. 
1992, 225; Zucca 2002b, 63). 
 
També és del segle VI l’epitafi del bisbe Justinià de València que sembla constatar la 
presència d’una comunitat monàstica a una illa valenciana, illa que, gràcies a altres 
fonts escrites i arqueològiques, pareix que seria la de Cullera (Llobregat 1977; Rosselló 
1995; 2000, 145; Martínez Tejera 2007, fig. 9. Número 12 de la Figura 3.1.)42. 

                                                 
35 A La Vita s. Senzii presb. In Tuscia es narra com aquest sant italià també hauria acompanyat a sant 
Mamilià fugint de l’Àfrica vàndala, passant per Sardenya (Cagliari), i per les illes tirrenes d’Elba, 
Montecristo i Giglio (Morini 2002, 45). 
36 En tot cas convé esmentar que la tradició hagiogràfica que en dóna notícia no seria anterior als segles 
VII-VIII dC (Biarne 2000, 360; Pergola, Mazzei, Severini 2003, 202). 
37 L’origen de la notícia d’un assentament monàstic del final del segle V lligat a les llegendes de sant 
Mamilià, es basen en les informacions referides a què aquell, tot i morir a l’illa de Montecristo, va ser 
enterrat a l’illa de Giglio (Biarne 2000, 360-361; Pergola, Mazzei, Severini 2003, 202).  
38 Tal i com exposa R. Zucca, la cita de Ferrandus no permet discernir si faria referència a un 
monasterium o a la vida eremítica del bisbe Rufinianus (Zucca 2002b, 63). 
39 Cap els anys 503-505 (Trousset 2007, 4251). 
40 Per a un ampli i detallat anàlisi de la cita del biògraf del segle VI Ferrandus veure sobretot: Trousset et 
al. 1992. 
41 Segons Courtois esdevinguda l’any 527 (Courtois 1955, 300, 303, 314 i 347), mentre que Modéran 
afirma que la defunció es va produir l’1 de gener de l’any 533 (Modéran 1993, 162). 
42 És de pocs anys més tard la informació de Gregori de Tours que narra l’atac de les tropes del rei visigot 
Leovigild a un monestir del litoral del llevant peninsular, i la fugida dels seus monjos a una illa propera. 
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A partir de l’epistolari del papa Gregori Magne es té coneixement de l’existència, entre 
els anys 590 i 604 dC, de monjos que habitaven diverses petites illes de la Mediterrània 
occidental, com, per exemple, Montecristo, Capraia, Gorgona i Lérins (Biarne 2000; 
Pergola, Mazzei, Severini 2003, 200-203; Gioanni 2009, 153). Gràcies a l’Ep. I, 48 
també se sap que a l’illa Eumorfiana hi hagué una comunitat de monjos entre els quals 
hi vivien dones (Gioanni 2009, 153)43. Fent cas a aquesta documentació s’ha proposat 
l’existència d’un monasterium a l’insula Eumorfia, la qual es considera localitzada en 
front de la costa campana (Zucca 2002b, 63). En la mateixa epístola datada l’any 591 es 
dóna informació d’una altra illa monàstica, la de Palmaria, i en ella el papa Gregori I hi 
prohibeix l’entrada dins d’aquells establiments insulars als joves menors de divuit anys 
(Dessì, Lauwers 2009, 257). Sembla que aquella illeta de Palmaria podria ser la 
mateixa on, segons el no sempre fiable Liber Pontificalis, hi va morir el papa Silverius 
(536-537). I és que segons aquella obra, Silverius fou desterrat a una de les illes Pontiae 
(illes Ponza o Ponzianes; Número 13 de la Figura 3.1.) i alguns autors han proposat que 
podria haver estat l’illa de Palmaria (Duchesne 1886, 295; Loomis 1916, 152). 
 
A principis del segle VII en una epístola del papa Gregori Magne (Ep. XIII, 47), es té la 
primera i, per ara, única referència literària antiga al monestir de l’illa de Cabrera de les 
Balears44 (Número 14 de la Figura 3.1.). Diversa documentació escrita de caràcter 
hagiogràfic, donaria a conèixer que, al voltant dels mateixos anys, Veneri hauria viscut 
com un eremita a l’illa de Tino a la Ligúria (Número 15 de la Figura 3.1.)45. Segons la 
llegenda hagiogràfica, sant Veneri també hauria pogut estar vivint com a eremita a l’illa 
adjacent de Palmaria (Penco 1961, 22)46, d’on segons certes interpretacions, en podia 
ser originari (Frondoni 1995, 10; Vecchi 1995, 81)47.  
 

                                                                                                                                               
Aquesta illa sembla que podria haver estat la del Portitxol de Xàbia (Ribera, Rosselló 2007, 167 i 179), 
però, en cap cas Gregori esmenta que allà hi hagués un monestir, tot i que seria perfectament factible. Cal 
recordar també que, cap el final del segle VI, el mateix Gregori de Tours va narrar que Hospitius hauria  
fet de director espiritual d’una comunitat de monjos instal·lada en una illa propera a Niça (Guyon 2003, 
42). 
43 El Papa recrimina que per culpa de les invasions s’estiguin acumulant persones del sexe femení als 
illots on hi ha monestirs (Reg I 48 i 50-J 1118 i 1120) i prohibeix que les dones hi habitin amb els monjos 
(Amengual 1991, 396, 398 i notes 191 i 198). 
44 Pel que fa a l’anàlisi d’aquesta font escrita del monestir de Cabrera veure sobretot: Mundó 1957, 80 i 
87 i Amengual 1991, 382-398; 2008b. 
45 Penco 1961, 22; Frondoni 1995, 10; Vecchi 1995; Varaldo 2003. Cal tenir present però que no hi ha 
cap document anterior a mitjan segle IX que transmeti cap notícia al respecte (Vecchi 1995, 79; Pergola, 
Mazzei, Severini 2003, 198-199). 
46 Convé tenir present a més que R. Zucca ha defensat l’existència d’un monasterium insular en aquesta 
illa  Palmaria del Ligusticum mare (Zucca 2002b, 63). 
47 Per altra banda hi ha algunes informacions referides a mitjan segle VII que apuntarien a un possible 
monestir en un illot de les immediacions de Nàpols. Se sap que Santa Patrícia, originària de 
Constantinoble, va desembarcar en una illa de Nàpols tornant de Roma i que, aproximadament en aquells 
mateixos anys, el monjo libi grecoparlant Adrià, es va formar en un monestir napolità que s’ha volgut 
situar a la illeta de Nisida. Tanmateix, però, dita localització no sembla estar confirmada (Bischoff, 
Lapidge 1994, 122-123). Cal dir que a dit illot, ja des d’època clàssica, hi hauria hagut una important 
vil·la amb estanys de peixos que rebrien aigua a través d’una destacada obra d’enginyeria hidràulica 
(Marzano 2007, 29). 
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Figura 3.1. Mapa dels eremitoris o cenobis als illots de la Mediterrània occidental segons les fonts 

escrites: 1. Gallinaria (Ligúria, Itàlia); 2. Capraria = Capraia (Toscana, Itàlia); 3. Gorgona (Toscana, 
Itàlia); 4. Lérins (Provença, França); 5. Stoechades = Hyères (Provença, França); 6. Bergeggi = Noli 
(Ligúria, Itàlia); 7. Montecristo (Toscana, Itàlia); 8. Giglio (Toscana, Itàlia); 9. Illot proper a Siracusa 

(Sicília, Itàlia); 10. Kneiss (Tunísia); 11. Circina = Kerkenah (Tunísia); 12. Cullera (País Valencià, 
Espanya); 13. Eumorfiana i Palmaria (Campània?, Itàlia); 14. Cabrera (Balears, Espanya); 15. Tino 

(Ligúria, Itàlia) (Autor: Mateu Riera) 
 
El segle VI és el moment de la fixació definitiva del monacat irlandès (Moreno 2007, 
381)48. Tot apunta cap a què a la segona meitat del segle VI el monacat ja s’havia 
                                                 
48 Les informacions que es troben a la documentació textual referides a instal·lacions de caire monàstic en 
illetes irlandeses de cap el final del segle V són certament controvertides (Picard 2009, 302 i 306), però 
cal esmentar que no semblen impossibles. Segons els hagiògrafs del monestir d’Armagh del segle VII dC, 
sant Patrici havia arribat a Irlanda via les illetes del litoral oriental irlandès com, per exemple, St Patrick’s 
Island (Picard 2009, 301-302). Patrici (c. 420 – 490 dC) hauria començat a convertir els irlandesos amb el 
seu cristianisme ascètic, i hauria aconseguit que certs joves duguessin una vida monacal (Brown 1997, 
79-81). En canvi, hi ha altres investigadors que coincideixen en no concedir un caràcter monacal a la 
cristianització duta a terme per Patrici i altres missioners del segle V (Moreno 2007, 380). Resulta 
complicat establir amb precisió com i on es va produir la penetració del monasticisme d’arrels orientals a 
Irlanda. Així, molts dels primers estudis de caràcter textual fets al respecte, concentraren en la figura de 
Patrici el paper de difusor conductor d’aquests corrents a partir de la seva permanència a la Gàl·lia, on 
hauria pogut entrar en contacte amb les comunitats de Lérins o de Tours. En canvi, altres estudiosos 
pensen que és més raonable pensar que el cenobitisme orientalitzant assentat en territori gal es va estendre 
cap a les illes gràcies a l’activitat de monjos formats dins dels seus cenobis, els quals haurien traslladat 
aquell model de vida primer, als territoris romanitzats de la Britannia i, d’allà, cap a Irlanda (Moreno 
2007, 380). Per altra banda, P. Brown també recorda que quan Patrici va morir no era gens segur que la 
seva missió aconseguís sobreviure, però tot fa pensar que les comunitats cristianes irlandeses varen 
perdurar gràcies als intercanvis comercials que es donaren a l’anomenada “Mediterrània celta” a les 
darreries del segle V i l’inici del segle VI (Brown 1997, 80; 2006, 162). Així, hi ha un consens total a 
l’hora de considerar que el cristianisme es trobava perfectament instal·lat a Irlanda en finalitzar el segle V 
(Moreno 2007, 380). En aquells anys, el cristianisme de la Britània occidental es va veure reforçat per una 
renovació monàstica que va restaurar una notable cultura cristiana en els dos costats de la mar d’Irlanda 
(Brown 2006, 417). En aquest sentit, és interessant tenir present que, tot i que s’adverteix que les fonts 
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instal·lat a molts llocs d’Irlanda i d’Escòcia i fou precisament allà, a les illes 
Britàniques, on va esdevenir una major acceptació de l’ocupació d’illots per tal de 
construir-hi monestirs (Horn, White Marshall, Rourke 1990, 76; Dessì, Lauwers 2009, 
247)49. Encara a l’Atlàntic, però fora de les illes Britàniques, també es coneixen 
exemples de monestirs a illots a les costes de la Gàl·lia50. Així mateix, en el segle VII, 
segons es descriu a la Vita Fructuosi, Sant Fructuós hauria fundat diversos monestirs en 
illots de la costa atlàntica de la península Ibèrica (Vita Fructuosi, 7 i 14)51. D’ells, el 
primer en el temps s’ha de localitzar a la Gallaecia, a la costa de les Rias Baixas52, 
mentre que el segon estaria per la zona gaditana53. 

                                                                                                                                               
escrites irlandeses conservades s’han de prendre amb molta prudència, en elles s’esmenta que les 
primeres fundacions monàstiques de la costa occidental d’Irlanda estarien vinculades a l’anomenada 
“Escola d’Aran”, suposadament fundada per sant Énda a la fi del segle V a sobre de l’illa més gran de les 
Aran, Inishmore. Entre els deixebles d’Énda es trobarien els grans sants d’Irlanda del segle VI, per 
exemple, Brandan, considerat el fundador de les illes monàstiques de Coney i d’Inisglora, i Columba, 
fundador dels monestirs de les illes de Iona, Hinba, Tiree i Coll a Escòcia, però també de Tory i Rathlin 
localitzades a les costes d’Irlanda del Nord (Picard 2009, 302 i 313). Amb la fundació de Iona, el 
cristianisme constituït a través d’una col·laboració d’irlandesos i britans va arribar fins a les Higlands 
d’Escòcia (Brown 2006, 417). Tot i que es consideren problemàtiques, cal recordar les informacions 
textuals referides a la fundació del monestir de l’illa de Rathlin O’Birne per Assiuc, suposat deixeble de 
sant Patrici i mestre en l’art de treballar els metalls (Picard 2009, 306). En tot cas però, convé tenir 
present que J. Biarne, en el seu treball dedicat els monestirs insulars, afirma que el monacat irlandès es 
desenvolupa en els segles VI i VII, sense fer el més mínim esment al segle V (Biarne 2000, 374).  
49 D’Irlanda, J.M. Picard n’ha recollit el testimoni d’una quarantena d’exemples dels segles VI a VIII dC, 
no només a partir de les mencions textuals sinó també sovint amb vestigis arqueològics, tot i afirmant que 
segur que n’hi degué haver més (Picard 2009). La fundació del monestir de l’illa de Iona, en la costa 
occidental d’Escòcia, per Columba i 12 monjos irlandesos, dataria d’entre el 563 i el 565 (Cameron 1998, 
7), tot i que són molts els autors que donen per bona la data de 563 (Picard 2009, 306). Iona se hallaba 
separada de tierra firme por un estrecho de aguas de «un verde cristalino». Se trataba del clásico 
«desierto» de la imaginación de los cristianos primitivos recreado, en el idioma celta, en la distancia de 
un islote en medio del violento Atlántico (Brown 1997, 175), era un tocco di Paradiso Recuperato intorno 
all’isola (Brown 2006, 400). En el segle VII, Iona s’hauria convertit en un gran monestir celta encastat 
en la costa escocesa on s’escriurien i decorarien nombrosos llibres (Brown 1997, 172). L’any  597, el de 
la mort de Columba, aquest ja havia creat un “imperi espiritual en el nort” i Iona constituïa el vèrtex 
d’una piràmide de monestirs lleials instal·lats entre el sud d’Irlanda i les Illes Hèbrides. A partir del 635 
els monjos de Iona varen retornar el cristianisme a Northumbria. Allà, Lindisfarne, l’anomenada fins els 
nostres dies l’“illa Santa”, es va convertir en la Iona dels saxons del nord, estretament vinculada a dos 
dels poders més importants de les illes Britàniques, el dels O’Neill d’Irlanda y el dels reis de 
Northumbria, i així Iona va passar a dominar el món celta des del seu extrem septentrional (Brown 1997, 
175), formant una “gran confederació monàstica” (Brown 1997, 193). 
50 Entre tots ells en destaquen els de Noirmoutier a l’illa d’Heriou (Hero Insula), fundat cap el 660 o 675-
7 per sant Filibert (Lebecq 2000, 126 i 128-129; Treffort 2009, 324), o el de Bréhat (Lebecq 2000, 128; 
Bizien-Jaglin, Galliou, Kerébel 2002, 60), La Dive (Treffort 2009), etc. Per altra banda, en el segle VI, 
Brendan, monjo irlandès que va fundar nombrosos monestirs i que va emprendre, acompanyat d’altres 
monjos, diversos viatges, hauria arribat a la “terra promesa dels sants”, la qual s’ha volgut associar a les 
“illes dels sants” o “illes dels monjos” del litoral de la Bretanya francesa, o, en general, de la costa 
occidental de la Gàl·lia (Dessì, Lauwers 2009, 247-248). I és que segons els escrits hagiogràfics de Paul-
Aurélien, aquest va viure com a ermità a les illes de bretones d’Ouessant i de Batz (Dessì, Lauwers 2009, 
251-252) i, en aquesta última, en la primera meitat del segle VI dC, hi hauria fundat un monestir. En tot 
cas però són encara ben escassos els coneixements referits a les primeres comunitats monàstiques de les 
illes gal·les de l’Atlàntic, tant a nivell textual com a nivell arqueològic (Treffort 2009, 325-326). 
51 És interessant tenir presents les influències lerinianes en Fructuós de Braga a través de la literatura que 
estava a la seva disposició, i que va passar per la Gàl·lia en un viatge per mar (Heijmans, Pietri 2009, 52). 
52 No està clar de quina illa es tracta. S’han proposat les Cíes i Tambo, entre d’altres (Cantera, Rodríguez 
2007, 89). 
53 Díaz 1974, 88-105; Cantera, Rodríguez 2007, 89-90; Martínez Tejera 2007, fig. 9. S’han proposat l’Isla 
de León, així com l’illa occidental del conjunt gadità, és a dir, l’illa menor al nord del canal (Corzo 1982, 



31 
 

 
Val la pena esmentar que també varen ser molt comuns els monestirs en illots de la 
Mediterrània Oriental, en el mar Roig i en el golf Pèrsic (Hellyer 2001; Elders 2001)54. 
També es té constància de monestirs en illetes fluvials o en maresmes, estancs o llacs55. 
Pel que fa als rius d’Occident es poden esmentar les illetes o pseudo-illetes sub-urbanes 
de Marmoutier56 (Tours), Insula suburbana (Arles), L’île-Barbe (Lió)57, Grigny 
(Vienne), i a Auxerre, Saints-Côme-et-Damien (Dessì, Lauwers 2009, 249). Altres 
illetes fluvials on es tindria constància de la instal·lació d’eremites o monjos serien, per 
exemple, l’illa de Vindunet = Vindunita (Dessì, Lauwers 2009, 250), la de Belcinac 
(Dessì, Lauwers 2009, 250), i la de Sackingen (Dessì, Lauwers 2009, 250). A la part 

                                                                                                                                               
149-150; Cantera, Rodríguez 2007, 90). A. M. Martínez sembla donar per bona la primera opció 
(Martínez Tejera 2007, fig. 9). 
54 Per a les illes de la costa croata veure: Bully, Čaušević-Bully 2011. Un exemple amb dades 
arqueològiques interessants en relació a la present tesi és el de la petita illa de Pseira molt propera a la 
costa de Creta, on hi ha un jaciment arqueològic d’època minoica que en un extrem presenta un 
establiment rural “protobizantí” amb una església de nau única i pel qual s’ha proposat que pogués tenir 
un caràcter monàstic (Poulou-Papadimitriou, Nadarou 2007, 755). Dit jaciment es troba al sud de l’illa, 
mirant cap a Creta, dominant la cala i la rada natural, i en ell s’han pogut documentar dues fases 
d’ocupació que van des del final del segle VI fins el final del segle VIII o l’inici del IX, moment en què 
sembla documentar-se una destrucció parcial del lloc i el seu abandonament (Poulou-Papadimitriou i 
Nadarou 2007, 755). És un illot que constitueix un refugi natural per a les naus petites i forma part d’un 
conjunt d’illots del mar Egeu que devien ser coneguts pels mariners com a refugis en moments de mal 
temps, per fer d’escales en la navegació o de punts de referència en les rutes que travessaven l’Egeu. A 
més, degueren ser llocs crucials per a les expedicions de la flota bizantina i de control per frenar les 
incursions enemigues freqüents en el segle VII i sobretot el VIII (Poulou-Papadimitriou i Nadarou 2007, 
759). En els contextos del final del segle VI o primera meitat del VII es troba àmfora LRA1, però sobretot 
LRA2 (Poulou-Papadimitriou, Nadarou 2007, 757). És interessant fer notar la gran varietat de formes i de 
pastes documentades a l’aixovar ceràmic dels contextos de la segona meitat/final del segle VII i el final 
del VIII o inicis del IX. Una d’aquestes ceràmiques correspon a l’únic chauffeplat trobat a terres 
cretenques, una peça molt rara en els segles VII i VIII i que es troba més freqüentment en el període 
médiobyzantine. L’exemplar d’Pseira molt probablement fabricat a Creta, és molt semblant formalment a 
un trobat a Samos datat en el segle VII, i anàleg als trobats a Xipre i a Égina (Poulou-Papadimitriou, 
Nadarou 2007, 757).  
55 Així, per exemple, Reichenau en el llac Constança (Dessì, Lauwers 2009, 251), San Giulio en el llac 
Orta (Dessì, Lauwers 2009, 251). Segons un document del 1031 del bisbe Litigeri, sant Abondi (sant que 
va viure als voltants del 500 dC), anava sovint a retirar-se a l’illa de Comacina del llac Como (Mirabella-
Roberti 1961, 86). A l’esmentada illa, de 7,5 ha i una alçària màxima de 40 m, hi va haver un important 
castell sota la dominació bizantina i longobarda. Abans, durant època baiximperial, hi havia hagut un 
presidi. Aquest triple ús de l’illa fa que, per ara, sigui impossible determinar amb seguretat quines varen 
ser les construccions relacionades amb els monjos (Mirabella-Roberti 1960; Mirabella-Roberti 1961; 
Belloni 1958; Brambilla, Brogiolo 1994). Una de les construccions que sembla provat que s’ha de situar 
cronològicament cap el final del s. V dC, és una església amb un sol absis i amb una pila baptismal 
localitzada en el centre de la nau. Segons M. Mirabella-Roberti, tant per les característiques constructives 
de l’edifici i de la pila, com pel mosaic que s’hi va trobar, tot plegat pot datar de cap el final del segle V 
dC. Posteriorment, a aquesta edificació original se n’hi va adossar una altra, donant com a resultat una 
església de doble absis. En el absis nou hi ha una inscripció al paviment que diu: ABONDII EPY, la qual 
sembla fer referència a sant Abondi qui, segons un document del 1031, anava sovint a retirar-se a l’illa 
(Mirabella-Roberti 1961, 86-87). Un altre dels 5 edificis de culte que es troben a l’illa, l’església de Santa 
Maria col Portico, també sembla correspondre al segle V dC, cosa que evidenciaria per aquesta cinquena 
centúria una decisa vitalità cristiana nell’isola (Mirabella-Roberti 1960, 139-140). A més, es troben per 
tota l’illa retalls a la roca que sembla que podien haver estat habitatges, molt probablement de l’antiguitat 
tardana o d’època altmedieval (Brambilla, Brogiolo 1994, 463). 
56 Del que ja s’ha vist que fou fundat per Sant Martí entre un penya-segat i un meandre del riu Loira que 
venia a ser quasi com a una illa (Dessì, Lauwers 2009, 248). 
57 Segons Gregori de Tours: insulam Barbaram monasterii Lugdunensis. Per a més informació respecte 
als primers temps de la comunitat monàstica de corrent leriniana de l’Île-Barbe vegeu: Dubreucq 2009, 
202-206, 214 i 221-226. De fet, es considera a Lérins com a l’abbaye mère (Dubreucq 2009, 214). 
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oriental del que havia estat l’Imperi romà també es té constància de monestirs fluvials, 
per exemple en el riu Nil (Schrunk 2009)58. 
 
Per tot el vist fins aquí queda ben demostrat que la comunitat monàstica de Cabrera, al 
sud de Mallorca, no és un cas excepcional, sinó que s’entén dins d’una tradició molt 
arrelada en els primers segles de la difusió del cristianisme per l’Occident. 
 
 
3.1.2. LES FONTS ARQUEOLÒGIQUES 
 
Pel que fa als elements mobles i a les estructures arquitectòniques dels monestirs 
localitzats en illots de la Mediterrània occidental durant l’antiguitat tardana i el seu 
estudi arqueològic, es pot dir que, en la majoria dels casos, es tenen uns coneixements 
molt parcials, i, certament insuficients per conèixer bé com varen començar, com varen 
funcionar i com i perquè varen acabar aquelles comunitats monàstiques. Alguns 
exemples il·lustratius poden ser l’illa Capraria i Giglio (Rendini 1998; Pergola, Mazzei, 
Severini 2003, 197, 201-203), Gallinaria59, Bergeggi (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 
197-199), l’illa de Gorgona (Gambogi, Firmati 1998; Pergola, Mazzei, Severini 2003, 
197, 200-201 i 203), Montecristo (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 197 i 202-203), l’illa 
de Tino60 i les Hyères (Pasqualini 2003a, 20)61. Ph. Pergola ho va exposar 
magníficament en el seu treball de 2003 pel que fa a les illetes de la Toscana i de la 
Ligúria, afirmant, fins i tot, que hi havia casos on encara es desconeixia l’emplaçament 
dels monjos en les distintes illes (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 193-196). Fins fa ben 
pocs anys, el cas més exemplificador d’aquesta mancança de coneixements era el de 
Lerinus, el més famós de tots ells62. Afortunadament però, recents descobriments 
n’estan aportant noves i valuosíssimes informacions. 
 
Per una altra banda, també es troben abundants illots on la presència de materials 
tardans i, a vegades, fins i tot, de construccions del final de l’Antiguitat o de l’alta edat 
mitjana, permeten proposar-ne una ocupació de caire monacal tot i no tenir-ne 
referències documentals. Això passa, per exemple, a l’illa de Mal di Ventre, a ponent de 

                                                 
58 Els assentaments cristians de les illetes de Kars Iko (o Kasriko o Kasariko) i Abkanarti (o Abkenarti) 
probablement també pogueren ser monestirs en algun moment de la seva història. El primer, es trobava en 
una illeta de 6 ha, ja estaria en ús en el segle VII dC, i estaria format per un “poblat cristià” amb un mínim 
de sis habitatges, dues petites esglésies, una sínia i una necròpoli (Almagro 1962a, 208, 215-217; 1962b, 
24; Pellicer 2009, 20-21, 25-26, 36-38 i 42). Però a més també s’hi hauria documentat l’explotació de 
conchas marinas per a poder produir colorant així com un fragment de ceràmica amb una inscripció 
cristiana escrita en grec (Almagro 1962a, 217). El poblat de la illeta de Abkanarti hauria estat emmurallat, 
també tindria habitatges, dues esglésies, un forn de ceràmica, un forn metal·lúrgic, i una necròpoli fora 
murada (Almagro 1962a, 208 i 217; 1962b, 24; Pellicer 2009, 25-26 i 36-38). 
59 Mennella, Valentini 2003; Pergola, Mazzei, Severini 2003, 195-198; Vingo 2011, 130. 
60 Vecchi 1995, 87; Mennella, Valentini, 2003; Pergola, Mazzei, Severini 2003, 197-200. 
61 El recent, excel·lent i molt complet llibre de F.J. Moreno de 2011 és ben il·lustratiu de l’exagerada 
manca de documentació arqueològica de la que es disposa per a moltes de les instal·lacions monàstiques 
de la tardo antiguitat i l’alta edat mitjana de la Mediterrània occidental. Així, en ell només es tracten amb 
cert detall els descobriments arqueològics de les illes de Gallinaria, Cullera, illa del Rei i Cabrera, mentre 
que la Capraria itàlica i Lérins només són citades molt de passada, i, Gorgona, Noli=Bergegi, 
Stoechades=Hyères, Montecristo, Giglio, Kneis, Circina, Comacina, Palmaria, Tino o Tinetto no se citen 
ni una sola vegada. En canvi, sí que hi ha un recull força complet d’exemples arqueològics de monestirs 
de les illes Britàniques. 
62 Així per exemple, Ph. Pergola, en dates tan recents com l’any 2003, afirmava que, tot i que les fonts 
escrites de l’antiguitat tardana i de l’alta edat mitjana n’asseguraven la presència monàstica, l’arqueologia 
n’a encore jamais permis d’identifier (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 196). 
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Sardenya63. Malauradament, la gran majoria dels jaciments d’aquests illots no estan 
prou ben estudiats com per treure’n massa conclusions. Quelcom semblant succeeix 
amb els coneixements sobre certs assentaments de les Balears, com per exemple a sa 
Dragonera de la costa occidental de Mallorca, a les illes del Rei i d’en Colom de 
Menorca, o a l’illot de s’Espalmador proper a Formentera.  
 
GALLINARIA (LIGÚRIA, ITÀLIA) 
 
Retornant als illots marítims d’Occident, concretament, als que les fonts escrites ens 
informen de la presència de monjos, cal esmentar, primer de tot, l’illa Gallinaria (o 
Gallinara o isola di Albenga)64 de la costa Ligur propera a Albenga (Número 1 de la 
Figura 3.1.), a la que s’hi hauria instal·lat Martí de Tours acompanyat d’un altre 
clergue65. Aquella primera i efímera instal·lació en una illa s’ha qualificat com a de 
semi-eremítica, més que veritablement eremítica (Guyon 2003, 40)66. En tot cas, cal fer 
esment que J. Biarne la defineix com a una petita comunitat clerical d’anacoretes 
(Biarne 2000, 365).  F.J. Moreno ha afirmat que a la Vita de sant Martí de Tours escrita 
per Sulpici Sever, es faria ressò de les activitats de grups d’anacoretes en aquella illa 
(Moreno 2011, 338). També, a partir del treball de N. Christie, situa aquella instal·lació 
en el grup dels “Deserts. Llocs de soledat”, afirmant que es té coneixement de la 
vocació eremítica d’alguna de les figures més importants del monacat italià, com sant 
Martí a Gallinaria o el propi Benet a Subiaco (Moreno 2011, 337). G. Mennella i S. 
Valentini, referint-se als episodis de Martí de Tours i d’Hilari de Poitiers, parlen de 
l’illa com a un luogo di eremitaggio (Mennella, Valentini, 2003, 191). R. Zucca ha 
defensat l’existència en aquella illeta d’un monasterium insular d’època tardoantiga 
(Zucca 2002b, 63), mentre que C. Varaldo, analitzant les fonts literàries, afirma que 
Gallinaria va seguir un procés particularment uniforme d’experiències monàstiques 
d’origen oriental que es varen anar difonent en els segles IV-V dC. També exposa que 
com a seu eclesiàstica que fou, va jugar, en temps medievals, un rol molt important per 
a tota la regió, lligat a la consolidació d’un monaquisme eremític d’origen oriental, difós 
sobretot en edat tardoantiga i altmedieval, i reprès en formes monàstiques benedictines 
més estables cap el final del segle X, per exhaurir-se, progressivament, durant la baixa 
edat mitjana (Varaldo 2003, 205)67. 
 
Aquest illot es troba localitzat prop d’una milla de la costa. Presenta una forma 
aproximadament troncocònica que arriba als 87 m d’alçada, i una vegetació 
mediterrània particularment rica (Massabò 2003, 221). Abraça una superfície d’unes 11 
ha i és fonamentalment rocallosa. La seva costa és d’uns 1.534 m i no presenta llocs per 

                                                 
63 Zucca 1992; Spanu 1998, 210; Morini 2002, 46 
64 Per a una visió històrica del seu nom des d’època antiga vegeu: Mennella, Valentini, 2003; Varaldo 
2003; Massabò 2003. 
65 Autors com J. Biarne o Ph. Pergola mostren el seu escepticisme respecte a aquesta identificació tot i 
reconeixent que s’ha de tractar d’una illa lígur o toscana. També fan notar que Martí només va romandre 
a l’illa unes setmanes o, màxim, uns pocs mesos (Biarne 2000, 354-355; Pergola, Mazzei, Severini 2003, 
195-196). 
66 Aquella instal·lació martiniana a l’illa Gallinaria propera a Albenga així com la de Ligugé prop de 
Poitiers s’han identificat com a “eremitoris” que pareixen respondre al desig de traslladar de forma literal 
els models orientals (Moreno 2011, 39, 50 i 335). 
67 Cal esmentar que autors com B. Massabò consideren que l’estada de sant Martí va ser, probablement, la 
raó de l’aparació del monaquisme a l’illa així com de la fundació de la important abadia benedictina 
(Massabò 2003, 222). 
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atracar llevat d’una petita zona rocosa al nord on sí que s’hi podrien acostar petites 
embarcacions, on, modernament, s’hi ha construït un petit portet (Massabò 2003, 221). 
 
Les aigües que envolten l’illa Gallinaria serien el vertader port natural de la zona 
d’Albenga i és l’únic bon refugi entre Vado Ligure i Monaco (Spadea, Giampiero 2004, 
266)68. Tot apunta a què l’illa estava situada al mig d’importants rutes de navegació de 
l’Antiguitat (Massabò 2003, 221-222). Quelcom semblant al que devia passar durant 
l’edat mitjana. No ha d’estranyar llavors que, per exemple, aparegui puntejada i amb el 
seu nom a les cartes nàutiques medievals, o que també es trobi descrita en Il Compasso 
da navigare (Varaldo 2003, 206 i 208), l’obra italiana de mitjan segle XIII més 
important de la nàutica medieval (Motzo 1947, I, X, XXXVIII, LXVII-LXVIII, 
CXXVII)69. 
 
Les prospeccions subaquàtiques realitzades a les aigües que voregen l’illa permeteren 
confirmar la seva freqüentació, com a mínim, des del segle II aC fins els segles IV-V dC 
(Spadea, Giampiero 2004, 267)70. Per a l’època antiga, l’illa no hauria consentit més 
que un reduïda ocupació antròpica, tal vegada associada a precaris assentaments de 
pescadors (Mennella, Valentini, 2003, 191). En tot cas, però, sembla que, segons les 
dades arqueològiques aportades per N. Lamboglia, l’illa no devia estar del tot deserta 
quan hi arribà Martí de Tours (Mennella, Valentini, 2003)71. La presència a Gallinaria 
de Sant Martí hauria fet que, tot seguit, s’hi instal·lessin altres monjos72, però, per ara, 
no hi ha cap prova arqueològica que ho demostri (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 197; 
Vingo 2011, 130).  
 
A la part alta de l’illot, els treballs arqueològics realitzats haurien posat al descobert una 
tanca (“recinte murari” o “mur de tancament”) dins de la qual hi hauria l’edifici de 
culte73 i d’altres estructures interpretades com a la residència dels monjos. Tot plegat 
dataria dels segles de l’edat ”altmedieval” (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 198; 
Massabò 2003, 222; Vingo 2011, 130)74. A més, s’ha associat a les ruïnes del mur del 
tancat un fragment d’inscripció funerària considerada del segle VI dC, atribuïda a un 
abat del monestir de l’illot (Massabò 2003, 222; Vingo 2011, 130)75. Així, la continuïtat 
en la pràctica ascètica a l’illa, encara que sota models cenobítics, quedaria testimoniada 
gràcies a aquestes troballes arqueològiques que s’haurien de relacionar amb un monestir 
dedicat al màrtir local Sant Calocero que hauria estat enterrat a l’absis d’una primera 
església. La datació d’aquesta no aniria més enllà del final del segle V o principis del 

                                                 
68 Per a més detalls vegeu: Massabò 2003, 221-222. 
69 En la versió més antiga conservada de l’esmentada obra es diu que Sopre Albengana II millara en mare 
à una isola, o à bom ponedore a pprodese de ver la cittade (Motzo 1947, 18). 
70 Pel que fa a les àmfores vegeu: Keay 1984. 
71 En canvi, B. Massabò, afirmava en el mateix any 2003, que les investigacions arqueològiques 
realitzades fins llavors no havien portat a la llum restes anteriors a la instal·lació monàstica d’època 
altmedieval (Massabò 2003, 221). 
72 Qualificats per G. Penco com a eremites o semieremites (Penco 1961, 21). 
73 Petit edifici absidat de 5 per 9 m datat, segons N. Lamboglia, en època altmedieval (Pergola, Mazzei, 
Severini 2003, 198; Massabò 2003, 222). Església qualificada també com a paleocristiana (Vingo 2011, 
126). 
74 A la part alta de l’illa s’ha documentat una paret referida amb cocciopesto que podria haver format part 
d’una cubeta també d’època altmedieval (Massabò 2003, 222). 
75 Segons N. Lamboglia es podria llegir: († hic) requi / (escit b. M. Eu)teri / (us venerabilis vir) ab(as). Hi 
ha autors que creuen que aquesta atribució de l’epígraf a un abat està mancada de fonament i, fins i tot, 
que la inscripció seria proveniente probabilmente della terraferma (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 198). 
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VI, i hauria estat construïda a sobre d’una vil·la abandonada en el segle III (Moreno 
2011, 338). 
 
La tradició havia relaciont la gruta de Sant Martí, localitzada a la vesant oriental de 
l’illa, com a lloc de refugi del Sant76. Allà, les excavacions realitzades, varen deixar a la 
vista diverses estructures, rases i forats sovint impossibles de datar o ja d’època 
moderna o contemporània (Massabò 2003, 223-225), però també permeteren descobrir 
una sepultura recoberta en el seu interior de cocciopesto, un tipus de tomba que a França 
es data entre els segles VI a VIII dC (Massabò 2003, 224; Vingo 2011, 130)77. Pel lloc 
on es troba, per les seves característiques constructives i per les estructures que sembla 
que s’hi associaven, s’ha qualificat com a “sepultura privilegiada” (Massabò 2003, 225). 
Certes notes històriques i algunes restes antropològiques evidenciarien que a la cova 
també s’hi realitzaren altres sepultures menys importants (Massabò 2003, 223-225). Cal 
destacar que dins d’aquesta gruta, tot i que sovint fora de context estratigràfic, s’hi troba 
esporàdicament material tardoantic. Destaquen quatre fragments de làmpada vítria del 
tipus amb anses de suspensió que s’hauria difós per Itàlia entre els segles IV a VII dC 
(Pergola, Mazzei, Severini 2003, 197; Massabò 2003, 225). Aquest darrer autor associa 
la peça amb els tipus Isings 106 i Isings 134, sense decantar-se per cap dels dos, 
considerant-los, indistintament, com a làmpades que estarien relacionades amb el 
mobiliari funerari com a signaculum. De fet, a partir de les troballes arqueològiques 
efectuades a la gruta (per exemple un possible altar), també esmenta que en ella no 
degué ser estranya la memòria de l’estada a l’illa de sant Martí (Massabò 2003, 225)78. 
Fora de la gruta, a la part alta de l’illa, també s’han documentat certes tombes 
presumiblement altmedievals i que s’han posat en relació a l’assentament monàstic 
(Massabò 2003, 222; Moreno 2011, 338). 
  
D’altra banda, sembla que hi havia una conexió entre el monestir de la Gallinaria la 
comunitat monàstica que posseïa en el segle VII dC una basílica extra urbana a Albenga 
(Pergola, Mazzei, Severini 2003, 198). En tot cas del que no hi ha dubte és que en 
aquella illa lígur hi va haver un monestir benedictí dedicat a sant Martí que va tenir 
rellevància en època baixmedieval (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 197)79. Així, en el 
segle IX, Sant Benet Revelli, s’hauria instal·lat a l’illot abans de ser nomenat bisbe 
d’Albenga, i el papa Alexandre III s’hauria allotjat l’any 1162 en el monestir fundat a 
l’illot per monjos benedictins lerinesos en el segle XI (Spadea, Giampiero 2004, 266). 
La continuitat de l’establiment monàstic al llarg de l’Edat Mitjana dificulta poder 
conèixer com pogueren ser les estructures i l’organització de la comunitat monàstica 
dels segles V a VIII dC. 
 

                                                 
76 Massabò 2003, 222-223; Vingo 2011, 130; Moreno 2011, 338. Una tradició que es considera poc o 
gens creïble, ja que les fonts escrites antigues no diuen res al respecte (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 
195-196). 
77 Altres investigadors no n’estan tan segurs de la datació de la tomba (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 
197). També n’hi ha que es limiten a qualificar-la com a d’època tardoantiga (Moreno 2011, 338). De fet 
les proves de C14 realitzades a l’esquelet que es va trobar en el seu interior proporcionaren una datació del 
segle XIV, tot i que correspondria a una reutilització de la sepultura (Massabò 2003, 224). 
78 Dins de la gruta també es varen documentar diversos fragments de tègula de tradició romana, un 
fragment d’àmfora africana cilíndrica de grans dimensions i diversos fragments d’un plat de ceràmica 
africana de cuina (Massabò 2003, 225). 
79 Abadia benedictina de la que encara són visibles les seves restes a la part alta de l’illa (Massabò 2003, 
221). El mateix autor recorda que aquella abadia posseïa en temps medievals terres de la Provença i, fins i 
tot, a Catalunya (Massabò 2003, 222). 
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Figura 3.2. Vista aèria de l’illa Gallinària  

(Google Maps)  

 
Figura 3.3. Mapa de l’illa Gallinària  

(Google Maps) 
 

 
Figura 3.4. Planimetria de l’illa Gallinaria 

(Massabò 2003, 222) 

 

 
Figura 3.5. Planta dels descobriments arqueològics 

a la gruta de San Martino (Massabò 2003, 224) 

 

 
Figura 3.6. Església de l’illa Gallinaria  

(Pergola 1993, font: de Moreno 2011, 338) 
 

CAPRARIA = CAPRAIA (TOSCANA, ITÀLIA) 
 
L’illa de Capraria o Capraia del Tirrè forma part de l’arxipèlag Toscà, es troba a 31 km 
de distància de Còrsega i a 37 km de la costa de la península Itàlica. La seva superfície 
és d’unes 1.900 ha i la seva alçada màxima de 52 m (Número 2 de la Figura 3.1.). Tot i 
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que és molt rocallosa presenta certes zones on es pot conrear i, encara avui hi ha una 
explotació comercial de la vinya. 
 
Del monestir d’aquesta illa, esmentat tant per Agustí, Rutili Namacià i Orosi, se’n 
coneix ben poca cosa80, però no es dubte de l’existència en ella d’un monasterium 
insular (Zucca 2002b, 63). B. Mazzei ha recordat les incerteses de les notícies 
reportades per Orosi respecte a personatges africans que varen estar en contacte amb els 
monjos de Capraia, però considera que el testimoni de Rutili Namacià així com l’Ep. I, 
50 de Gregori Magne són més que suficients per poder defensar la presència de vida 
monàstica en aquella illa italiana (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 201)81. De fet, fins i 
tot, s’ha argumentat que l’Ep. V, 17 del mateix papa Gregori dóna peu a poder 
pressuposar l’existència d’una organització de la vita cenobítica, che probabilmente si 
svolgeva in stretto rapporto con gli analoghi insediementi circostanti, principalment 
l’illa de Gorgona (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 200). 
 
El monestir de l’illa podria haver estat localitzat en un lloc on ja hi havia hagut una 
vil·la marítima altimperial, just a la zona del port (Ducci 1991, 53). L’any 2003 encara 
s’afirmava que era només en aquest indret on s’havien documentat els únics testimonis 
de vida a Capraia d’època romana, tardoantiga i altmedieval (Pergola, Mazzei, Severini 
2003, 201)82. S’hi ha trobat part d’un complex productiu format per una estança 
pavimentada amb morter de calç i per diverses basses de distintes mides amb opus 
signinum, comunicades entre elles. La troballa de dues àmfores, una de les quals del 
tipus spatheion, associades a les basses permeteren datar el conjunt entre la fi del IV i el 
ple segle V dC (Ducci 1991, 54). S’ha proposat que aquest complex productiu estigués 
destinat al tractament de peix (Bedini, Ciampoltrini, Ducci 1992, 369).  
 
Allà també s’hi va poder identificar una necròpolis de la qual se n’han excavat dues 
tombes, totes dues amb ritual d’inhumació i amb un únic individu masculí cada una83. 
Una d’elles està composta d’una àmfora que allotjava la part inferior del cos, mentre 
que la superior quedava tancada per lloses de pedra. Amb l’inhumat no es va trobar cap 
tipus d’aixovar, però l’àmfora permet situar l’enterrament en el segle V dC. L’altra 
sepultura tenia parets de lloses de pedra basàltica i esquist verd de Còrsega i una 
cobertura amb teules (embrici romani) col·locades planes (Ducci 1991, 54). Aquest 
segon enterrament anava acompanyat d’un ric aixovar compost per una fíbula de 

                                                 
80 F.J. Moreno, afirma que Capraria és un bon exemple de les dificultats que es troben per identificar els 
eremitoris italians, on en la majoria dels casos encara manca poder establir les seves cronologies i 
funcions específiques (Moreno 2011, 337). Ph. Pergola esmenta més o manco els mateixos problemes de 
caire general, però a més, pel que fa a Capraria, encara hi segueix afegint que una part de les fonts escrites 
podrien fer referència a la Cabrera Balears (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 195), tal i com també ja 
havien fet altres autors (Biarne 2000, 355-358 i 373). Pel que fa al testimoni de Sant Agustí, aquesta 
incertesa encara se segueix citant (per exemple: Biarne 2000, 355-358 i 373; Pergola, Mazzei, Severini 
2003, 201;), tot i que, tal i com ja s’ha exposat anteriorment, J. Amengual va argumentar prou bé que no 
seria la Cabrera Balear sinó la tirrènica (Amengual 1991, 382-392).  
81 A partir de les dades textuals s’ha arribat a afirmar que la comunitat monàstica de Capraia era africana 
(Per exemple: Bedini, Ciampoltrini, Ducci 1992, 371; Pasquinucci et al. 1996, 1418), una afirmació que 
no està gens provada. 
82 En aquesta vil·la romana del port s’ha recuperat ceràmica da fuoco molto grezza en estrats d’ocupació 
tardoantiga i altmedieval (Gambogi, Firmati 1998, 635).   
83 L’anàlisi antropològic dels inhumats ha mostrat que tots dos amidaven més 1,70 m, i que tenien una 
struttura robusta que reflectien una bona alimentació i unes bones condicions físiques. Això permet als 
autors proposar que tots dos eren d’una classe sociale di elevato livello (Bedini, Ciampoltrini, Ducci 
1992, 371). 
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cinturó, una fíbula més petita, una espasa i un punyal. Dit material, ha permès datar la 
sepultura cap a mitjan segle V dC, i proposar que el difunt era un militar franc o alaman 
que podria haver estat, tal vegada, un component de l’exercitus Gallieanus d’Avit 
(Ciampoltrini 1991, 59), enterrat a Capraria donat que allà hi havia un celebre cenobio 
di monaci africani, crocevia delle rotte tardoantiche del Tirreno settentrionale (Bedini, 
Ciampoltrini, Ducci 1992, 371). Aquestes tombes estan localitzades a les immediacions 
de l’església medieval de Santa Maria Assunta i, es poden posar en relació amb un 
edifici de culte més antic, però no necessàriament relacionat amb l’assentament 
monàstic (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 201).  
 
Tot i l’existència d’aquestes troballes, alguns autors consideren que l’examen comparat 
entre les fonts escrites i les arqueològiques no permet fonamentar la presència 
d’assentaments monàstics a l’illa en època tardoantiga (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 
203). F.J. Moreno, seguint a G. Bianchi, ha afirmat recentment que a Capraria les 
intervencions arqueològiques només han pogut testimoniar l’ocupació del lloc en època 
tardoantiga que coincideix amb els moments dels que es té constància escrita de 
l’existència d’un grup de monjos eremites, però que encara és impossible definir amb 
exactitud les característiques materials de l’assentament (Moreno 2011, 337). 
 
El monestir plenament medieval ha estat situat al costat de l’església de Sant Esteve del 
lloc anomenat La Piana, prop de la qual es troben cubetes excavades a la roca que s’han 
considerant com a relacionades amb la producció de vi. Malauradament fins ara encara 
no s’hi ha realitzat cap investigació arqueològica que hagi aportat indicis d’un 
assentament més antic (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 201). 
 

 
Figura 3.7. Vista aèria de l’illa de Capraria  

(Google Maps).  

 
Figura 3.8. Mapa de l’illa de Capraria 

(Google Maps) 
 
GORGONA (TOSCANA, ITÀLIA) 
 
Gorgona és l’illa més petita de les illes majors de l’arxipèlag Toscà. D’unes 225 ha i 
fins a 255 m d’alçada màxima, es troba a 30 km de la costa italiana (Número 3 de la 
Figura 3.1.).  
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De la cultura material del monestir de l’illa de Gorgona i dels monjos que hi vivien 
segons Rutili Namacià i Gregori Magne se n’ha documentat ben poca cosa84. 
Tanmateix, és del tot encertat parlar per a la tardoantiguitat de l’existència d’un 
monasterium insular en aquesta Gorgona de l’Etruscum mare (Zucca 2002b, 63)85. La 
documentació escrita mostra que, fins com a mínim el final del segle VI, hi ha una 
presència monàstica a l’illa de caràcter eremític (Biarne 2000, 366; Pergola, Mazzei, 
Severini 2003, 200). Gregori Magne, a la seva Ep. I, 50, donava a conèixer l’existència 
de diversos monasteria a l’illa (Biarne 2000, 361), considerats per B. Mazzei fins 
llavors com a “eremitoris”, mentre que d’altres intervencions posteriors del mateix papa 
(Ep. V, 5 i Ep. V, 17) apunten ja cap a l’existència d’un organisme monàstic permanent 
i disciplinat per una regula precisa i, fins i tot, on es pot pressuposar l’existència d’una 
organització de la vita cenobítica (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 200). Les referències 
a la comunitat monàstica de Gorgona segueixen apareixent en la documentació dels 
segles VIII i IX, però no és fins a un document de 1051 quan es troba la primera 
referència de l’existència dins l’illa d’un monestir benedictí (Pergola, Mazzei, Severini 
2003, 200). Gràcies a tots aquests testimonis literaris es pot assegurar una presència 
monàstica a Gorgona anterior a l’època medieval, que probablement hauria començat 
com un assentament de caire eremític amb formes de vida més bé precàries i, per tant, 
difícilment identificables, que hauria evolucionat només en un segon moment cap a una 
forma cenobítica (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 203). 
 
Fins a dia d’avui, l’illa es emprada com a presó, i són ben poques les intervencions 
arqueològiques que s’hi han pogut practicar (Gambogi, Firmati 1998, 635; Pergola, 
Mazzei, Severini 2003, 200). Durant l’excavació arqueològica realitzada en el que es 
considera una vil·la marítima romana d’època tardorepublicana o altimperial86, es varen 
trobar abundants materials d’època tardoantiga i altmedieval (Gambogi, Firmati 1998, 
635). L’esmentada vil·la mira cap a una cala usada antigament com a port87, i ocupa 
l’única petita vall de l’illa (Gambogi, Firmati 1998, 635). Entre els materials ceràmics 
publicats s’han donat a conèixer àmfores de la Itàlia meridional, de l’Àfrica 
septentrional i de la Mediterrània oriental (Keay LII, LIIIc, LXII, LXIIi, LXV), Terra 
Sigillata africana (Hayes 49, 61, 61A, 86A, 87B, 91B, 93, 99A, 104, 104A, 105)88, i 
ceràmica decorada a bandes roges i brunes. És quantitativament rellevant la presència 
de ceràmica da fuoco molto grezza, amb formes molt semblants a una peça trobada en 
estrats d’ocupació tardoantiga i altmedieval de la vil·la romana del port de la veïna illa 
de Capraia (Gambogi, Firmati 1998, 635). Tots aquests materials s’han considerat un 
testimoni de la freqüentació de Gorgona en època tardoantiga, la qual s’ha associat a les 
informacions de les fonts literàries referents als lucifugi viri esmentats per Rutili 
Namacià i als monjos citats a les cartes de Gregori Magne, així com pel fet que l’illa es 
continuava trobant dins de les rutes comercials que travessaven l’arxipèlag Toscà 
(Gambogi, Firmati 1998, 636)89. També s’han considerat la prova de l’existència d’un 

                                                 
84 De fet, l’any 2003 encara s’afirmava que no s’havia evidenciat cap element que es pogués posar en 
relació amb l’assentament monàstic (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 200-201). 
85 Entre la costa de Pisa i la de Cyrnos segons Rutili Namacià (Guyon 2003, 41). 
86 D’ella en destaquen els seus mosaics (Gambogi, Firmati 1995). 
87 A la platja de la cala dello Scalo són encara evidents algunes estructures que sembla que es poden 
relacionar amb aquell port (Gambogi, Firmati 1998, 635; Pergola, Mazzei, Severini 2003, 200). 
88 Un exemplar de Hayes 99A (Gambogi, Firmati 1998, 637, núm. 2) presenta estampat un ocell, que 
correspon, molt probablement, a un colom. 
89 B. Mazzei també defensa que aquest material recuperat mostra la continuïtat d’ocupació del complex 
en època tardoantiga, almenys fins a mitjan segle VII, sense però elements que es puguin posar en relació 
amb l’assentament monàstic (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 200-201). Fins i tot, arriba a defensar que 
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comerç mediterrani de llarga distància actiu entre els segles V i VI dC (Menchelli, 
Renzi, Capelli 1997, 384). De fet, fins i tot, s’ha arribat a afirmar que els materials 
africans podrien arribar a datar de finals del segle VI/inici del segle VII, tot i que es 
relacionen a un tràfic de l’entorn de mitjan segle VI. Un tràfic que es considera 
connectat a la represa general del sistema productiu i distributiu bizantí fortament 
condicionat per les motivacions d’ordre polític i vinculat al sistema defensiu bizantí 
inserit en el circuit comercial (Pasquinucci et al. 1996, 1420). El materials més moderns 
localitzats arribarien almenys a mitjan segle VII dC (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 
200). 
 

 
Figura 3.9. Vista aèria de l’illa Gorgona  

(Google Maps) 

 
Figura 3.10. Mapa de l’illa de Gorgona 

(Google Maps) 
 
LÉRINS (PROVENÇA, FRANÇA) 
 
L’arxipèlag de Lérins (Número 4 de la Figura 3.1.) comprèn dues illes (Saint-
Marguerite i Saint-Honorat), tres illots (Ilon, Tradelière, Saint-Ferréol) i nombrosos 
esculls com, per exemple els anomenats Trinité, Picquons, Bisicoque, Moines i Frères 
(Arnaud 2003b, 175). Les illes Lérins ja eren conegudes pels grecs (Moret 1997, 28)90. 
Aquestes haurien estat situades enmig de rutes marítimes importants91, haurien estat un 
punt conspicu per a les rutes de navegació que passaven per la contrada, però també un 
seriós perill per als navegants, tal i com ho demostren els derelictes identificats i la 
documentació nàutica moderna (Moret 1997, 33-34; 2011-12, 455 i 457)92. El fondeig 
és possible i favorable al nord de l’illa de Santa Margarida i, entre aquesta i la de Sant 
Honorat (Arnaud 2003b, 175)93. Es considera un bon arxipèlag per a la pesca i per a la 
producció de sal (Rigaud 2003, 45-46 i 61). 
 

                                                                                                                                               
l’examen comparat entre les fonts escrites i les arqueològiques no era suficient per poder establir la 
presència efectiva d’assentaments monàstics a l’illa en època tardoantiga (Pergola, Mazzei, Severini 
2003, 203).  
90 Per a més detalls al respecte vegeu: Arnaud 2003a. 
91 Alguna d’elles considerada com a de les majeures que creuaven la Mediterrània occidental (Moret 
1997, 34). 
92 I és que en elles hi ha abundants esculls, uns d’ells anomenats les Moines que són molt perillosos, tal i 
com ho demostren els derelictes identificats en aquelles aigües (Moret 1997, 34). Cal esmentar que l’any 
1302 ja se citen a les illes de Santa Margarida i Sant Honorat (Rigaud 2003, 62). 
93 J. Arnaud remarca que l’estret que hi ha entre les dues illes, d’uns 700 m d’amplada, és assenyalat com 
a un excel·lent fondejador (Biarne 2000, 362).  
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A l’illa de Lerinus (Lerina pels romans i avui Saint Honorat)94 hi hagué un dels 
monestirs més importants de l’Europa occidental (Pricoco 1978). Durant els segles V i 
VI era el més eficient i estimat de tot Occident (Penco 1961, 21), i va irradiar un ampli 
perímetre geogràfic que abraçaria gran part de la Gàl·lia, Itàlia95, Espanya i Bretanya 
(Heijmans, Pietri 2009, 35). Els seus monjos i els seus deixebles en varen difondre amb 
èxit aquell model de vida insular (Heijmans, Pietri 2009, 36). Lérins no només va ser 
una escola de monjos sinó que també va jugar el rol de gran seminari de futurs bisbes i 
sacerdots (Heijmans, Pietri 2009, 46-47 i 55-56). L’illa s’havia de convertir en el lloc 
de formació per excel·lència per a preparar la santedat96, però, si s’atén a la Ep. XI, 9 
del papa Gregori Magne i a la Vita Colombani abatis discipulorumque de Jonàs de 
Bobbio, entre el final del segle VI i l’inici del segle VII, s’hauria produït el seu declivi 
(Heijmans, Pietri 2009, 61)97. Un gran buit documental envolta Lérins a l’inici i durant 
el segle VII però, això no significa que la seva comunitat estigués desapareixent; al 
contrari, estava, millor estructurada i era més rica que mai (Dumézil 2009, 188). Així, 
el veritable declivi de Lérins hauria estat causat per les troubles du debut du VIIIe siècle 
(Dubreucq 2009, 207)98, mentre que, sense concretar la data, B. Dumézil exposa que 
l’illa santa quedaria lluny de les principals rutes comercials enfonsant-se en un gloriós 
oblit (Dumézil 2009). 
 
L’illa de Sant Honorat no disposa de cap bon port i és d’accés difícil per les seves 
costes completament rocalloses99. Les seves condicions “poc favorables” són 
compensades per la vigorosa vegetació (fonamentalment pins)100 i per l’existència 
d’una font d’aigua dolça que va fer possible la instal·lació d’una nombrosa comunitat 
monàstica101, tot i afirmant-se que l’exigua superfície de l’illa no permetria 
l’acomodació d’una població que no fos reduïda, atès que té un perímetre d’uns 3 km i 
una superfície d’unes 40 ha (Moret 1997, 28 i 33; 2011-12, 456-457). Tot i que es 
descriu com a poc apta per al conreu (Moret 2011-12, 456-457), actualment hi ha 7 ha 
sembrades de vinya i els monjos que encara hi viuen en l’actualitat també hi tenen 
sembrats arbres fruiters i hi conreen espígol i hortalisses (Arnaud 2003b, 185). 
 
Plini podria haver esmentat que a l’illa hi havia les ruïnes d’un oppidum (Moret 1997, 
28 i 33), tot i que aquesta es considerada una interpretació certament controvertida 
(Arnaud 2003a, 35-36; Arnaud 2003b, 175-176). Tanmateix, no s’hi ha documentat una 
presència humana estable d’abans de la fundació del monestir en el segle V dC (Moret 

                                                 
94 Per a una evolució històrica del seus noms vegeu: Moret 1997 i 2011-12; Arnaud 2003a, 27-31, 34-36; 
Mennella, Valentini, 2003; Dessì, Lauwers 2009, 234. En tot cas, Hilari l’anomena Lirina insula cap el 
430 dC, Paulí de Nola Lerinus cap el 420, i Sidoni Apol·linar Lirinus després del 460 (Moret 1997, 30).  
95 Per a la Ligúria vegeu: Frondoni 1995, 10. 
96 Tot i que s’afirma que en el segle VI el monestir lerinià va marcar en menor mesura el moviment 
monàstic gal, sí que és considera que va seguir sent un pol de referència (Codou 2013, 64) 
97 A la Vita sancti Aigulphi es narra també la rebel·lió, a principis del segle VII, dels monjos de Lérins 
contra el seu abat qui els havia imposat una regla més estricta (Dubreucq 2009, 207). 
98 J. Biarne afirmava que en el segle VI començaria un lent declivi que conduiria a la ruïna de l’abadia en 
els segles VIII i IX (Biarne 2000, 373-374). Per a la documentació del final del segle VIII/inici segle IX 
on es relaciona a monjos de Lérins amb l’adopcionisme vegeu: Dubreucq 2009, 220-227. 
99 Per a més detalls vegeu: Arnaud 2003b, 175. De fet, fins i tot s’assegurava que no disposa d’ancoratges 
segurs (Moret 1997,33), tot i que més recentment el mateix autor parla de l’existència d’“escassos 
fondejadors” (Moret 2011-12, 457).  
100 Vegetació també destacada per J. Biarne (Biarne 2000, 362). 
101 J. Biarne ja en va destacar que era una font que proporciona abundant aigua (Biarne 2000, 362). 
Aquesta, localitzada a l’actual abadia de Lérins, és la surgència més cèlebre de l’arxipèlag i és atribuïda a 
un miracle de sant Honorat (Arnaud 2003b, 175).  
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2011-12, 456). A. Arnaud exposa que s’han documentat restes dels segles III i IV dC, 
mentre que afirma no són gens segurs els testimonis anteriors d’ocupació (Arnaud 
2003b, 186). A l’abadia actual s’hi troben nombroses columnes i inscripcions d’època 
romana102. Tanmateix, no hi ha res que no permeti afirmar que tots aquests materials 
antics provindrien del continent o de l’illa de Santa Margarida, i que haurien arribat a 
Sant Honorat per ser emprats com a material de construcció103. Cal destacar que també 
es troben nombrosos altars i inscripcions funeràries que evoquen el pillatge d’una 
necròpoli. D’altra banda, el material antic que es troba en prospecció és molt escàs i, de 
fet, la ceràmica d’època romana es distingeix per la seva absència104. No hi ha, doncs, 
proves convincents de la instal·lació d’un temple o d’altra construcció antiga a l’illa 
(Arnaud 2003b, 186-187). 
 
Lérins va esdevenir une sorte de pilote pour le cenobitisme latin (Gioanni 2009, 142). 
Es tracta del monestir dels segles V a VII dC localitzat en un illot del que més 
informacions escrites han arribat als nostres dies. Malauradament molt poca cosa es 
coneix físicament d’aquell monestir. Fins no fa gaire l’arqueologia havia proporcionat 
un registre molt fragmentari (vegis per exemple: A.A.D.D. 2003, 241) i les excavacions 
no havien permès restituir els plànols de les primeres instal·lacions monàstiques 
(Nouailhat 1988, 13). En una illa de “dimensions modestes” era possible que el 
monestir medieval i modern haguessin pogut ocultar les restes del cenobi tardoantic 
(Pasqualini 2003a, 20). En la mateixa línia, J. Guyon (2003, 43-44) i Pergola, B. 
Mazzei i F. Severini (2003, 196) també lamentaven els escassos descobriments 
arqueològics, ja que ni tan sols se sabia si cap dels elements defensius, antics o 
medievals de l’illa, pogueren formar part o no del monestir de l’antiguitat tardana 
(Nouailhat 1988, 32 i Nota 51). A. Arnaud va plantejar la possibilitat que alguna de les 
capelles actualment dempeus podrien remuntar-se a l’època de Sant Honorat, tot i que 
reconeixia que encara no es podia confirmar105. També feia notar que fins llavors no 
s’havia pogut identificar cap estructura clarament del segle V dC (Arnaud 2003b, 
186)106. Tot aquest panorama ha fet un gir molt important en els darrers anys a partir 
dels treballs impulsats principalment per Y. Codou (Codou 2005) que han significat 
feines d’excavació arqueològica a dins i a les immediacions de la capella de Saint-
Sauveur (Codou 2009, 2012, 2013; Codou, Lauwers 2009). 
 
D’aquesta forma, l’any 2007, per sota de la capella de Saint-Sauveur que roman dreta a 
l’actualitat, es va poder documentar una petita església que data dels segles V-VI dC107. 

                                                 
102 També s’esmenta el descobriment d’un “Príap” a les terres de la vinya però que presenta signes 
d’haver estat molt temps dins la mar (Arnaud 2003b, 186). 
103 De fet són nombrosos els elements reaprofitats que es troben dins les construccions del monestir, i, en 
particular, a la part del segle XI (Arnaud 2003b, 186-187). 
104 Tan sols s’ha localitzat un únic fragment de sigillata sud-gàl·lica (Arnaud 2003b, 186). 
105 Esmentava que els elements arqueològics d’aquells temps eren rars a l’illa. També afirmava que 
l’escassesa de troballes de caire arqueològic dels primers temps del monestir, tot i parèixer sorprenent, 
donat que es tenen notícies respecte a l’existència d’una “gran comunitat”, era en realitat comprensible 
donat que aquella amb prou feines podia excedir una trentena de persones que, a més, s’haurien desfet 
dels béns (Arnaud 2003b, 186). 
106 L’any 2003, A, Arnaud, només va poder relacionar amb la primera implantació monàstica de l’illa 
dues possibles tombes del segle V, un coll d’àmfora del tipus Keay 35b, i un sarcòfag, d’aquest últim 
però, també es dubtava de si era originalment de l’illa (Arnaud 2003b, 187). 
107 Petit oratori de planta simple en forma d’ “U” compost per una nau única acabada en un absis 
semicircular. La nau arriba en el seu interior als c. 7 m de llargada i als c. 3 m d’amplada, i l’absis, a 2 m 
de llargada en el seu eix est-oest. Aquest edifici de culte “secundari” estaria reservat per a la pregària, 
mentre que l’eucaristia se celebraria en l’església del cenobi. La nau d’aquest oratori presentava un 
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Aquest edifici de culte, anomenat Saint-Sauveur I correspondria a un edifici secundari, 
probablement un oratori que degué servir als moines aguerris que vivien en cel·les 
allunyades del cenobi108, segons es desprendria de la documentació escrita generada per 
Cassià referida a les Stoechades, i d’Euqueri, Sidoni Apol·linar i Faust per a les 
mateixes Lérins (Codou, Lauwers 2009, 14; Codou 2012b, 77-78 i 83-84; 2013, 65-66 i 
70). Encara més recentment, l’any 2009109, es varen poder documentar estructures110 on 
aparegueren vestigis de vida quotidiana (ceràmiques, deixalles alimentàries111 i 
fogueres) associats a la presència d’una o més cel·les d’ermitans immediatament 
properes al lloc de culte (État I)112. En una segona fase en el temps (État II)113 el 
monument hauria assumit funcions funeràries i commemoratives114, i s’hi hauria 
construït una edificació annexa de caire funerari (Codou, Lauwers 2009, 15; Codou 
2012b, 78; 2013, 64-67). En aquest annex funerari, que tal vegada no és l’únic a la 
contrada, es va localitzar una sepultura “en caixa de teules” (Butaut et al. 2009, 27)115. 
El caràcter excepcional d’aquesta sepultura constitueix l’element fonamental per 
determinar que aquest monument, construït a sobre de les restes arrasades de la primera 
fase, hauria fet de cella memoria, és a dir, que hauria estat un espai de devoció entorn a 
un difunt que hauria pogut ser un dels ascetes instal·lats a l’illa en el segle V dC (Codou 
2012b, 78; 2013, 67)116. Les sepultures d’aquesta Fase II tal vegada es poden relacionar 
amb una celebració tradicional associada amb els monjos inhumats allà, la qual tindria a 

                                                                                                                                               
paviment fet amb terra pitjada. A partir de la planimetria presentada, pareix ser que els murs d’aquesta 
edificació serien d’entre 80 a 90 cm d’amplada (Codou 2009, 566; 2012b, 77; 2013, 64-65; Butaut et al. 
2009, 27).  
108 Els saints vieillards que vivien dans des cellules séparées i que havien introduït les Pères d’Égypte a 
la Gàl·lia (Codou, Lauwers 2009, 14; Codou 2012b, 78 i 84; 2013, 65-66). 
109 Els treballs d’excavació encara eren en marxa l’any 2012 (Codou 2013, 70). 
110 Estructures molt arrasades i males d’interpretar entre les que es pot identificar una construcció de 
planta quadrangular que en el seu interior fa 6,50 x 6,55 m, i que està subdividida en tres espais. També 
s’ha pogut identificar una cuina (Codou 2013, 65). 
111 Que mostren un tipus d’alimentació molt frugal que coincidiria amb el que expliquen les fonts escrites 
de Faust i Sidoni Apol·linar (Codou 2013, 65 i 70). 
112 Tot plegat pertanyeria a la primera fase d’ocupació del lloc, que s’ha proposat datar en el segle V dC i 
que duraria fins a l’inici del segle VI (Codou 2012b, 77-79). Més recentment s’ha centrat aquesta fase 
més bé només en el segle V (Codou 2013, 64-66). 
113 Fase que començaria en el segle VI o, com a molt a finals del V, i que duraria fins a l’inici del segle 
VIII (Codou 2013, 66-67). 
114 Diversos enterraments ocuparen quasi totalment la superfície de l’oratori. S’ha documentat un nombre 
mínim de cinc tombes, però segurament n’hi degué haver més allà on es varen construir després els 
fonaments d’un nou oratori. Les tombes identificades estan fetes amb fosses excavades a la roca. 
Presentaven cobertes de lloses d’esquist verd provinent del massís de l’Estérel, sobre el qual es posà una 
capa de morter de calç que serviria per assenyalar les sepultures. En aquesta fase també fou prolongada 
cap a l’oest la nau de l’oratori (Codou 2012b, 78-80; 2013, 66-67). 
115 Sepultura “monumental” que presentava una fossa excavada a la roca, marcada en el trespol per un 
nivell de morter que reposava a sobre d’una coberta feta amb diverses capes de tegulae, d’imbrex, de terra 
i d’esquist verd. A l’oest, a sobre del crani del difunt, es va localitzar un “conducte de libació” fet amb 
dos imbrex envoltats per fragments de tegulae lligats amb morter Tot plegat estaria mostrant una 
commemoració dels difunts acompanyada de libacions com a mínim fins el final del segle V i l’inici del 
VI dC (Codou 2012b, 78-80 i 84; 2013, 66-67 i 70). 
116 D’entre les restes antropològiques analitzades cal esmentar que, a partir de proves de radiocarboni, 
s’ha pogut determinar que aquest és l’enterrament més antic, datat entre els anys 397 i 540 dC (restes que 
correspondrien a un individu de sexe masculí d’entre 45 a 75 anys), mentre que el més modern dels 
analitzats provinents de l’interior de l’oratori quedaria dins de l’interval temporal comprès entre l’any 607 
fins el 685. Dos enterraments també localitzats a l’interior de l’oratori abracen els arcs cronològics dels 
anys 530-610 i 540-620 dC. Per tot plegat s’ha proposat que la tomba de la cella memoria seria la que 
s’hauria realitzat en primer lloc i que, durant el transcurs dels segles VI i VII, s’haurien realitzat els 
enterraments de dins de l’oratori (Codou 2012b, 84; 2013, 67 i 70). 
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veure amb l’aniversari de les seves defuncions, o amb una veritable veneració dels seus 
cossos considerats com a sants gràcies a l’ascetisme practicat en vida (Codou 2013, 67). 
No s’acaba d’entendre en canvi la interpretació referida a què Cette transformation 
monumentale traduirait une évolution du monastère, qui se serait réorganisé autour 
d’un unique lieu de vie, communautaire, mettant fin aux expériences érémitiques des 
débuts, ainsi que la naissance d’une vénération pour les premiers ascètes arrivés sur 
l’île (Codou, Lauwers 2009, 15), o que cette désaffectation du bâtiment du premier état 
et ce développement de dévotions funéraires comme l’indice d’une évolution du 
monastère dans ses règles et dans son cadre de vie : la vie monastique se serait 
désormais réorganisée autour d’un unique lieu de vie communautaire, mettant fin aux 
expériences érémitiques des debuts (Codou 2012b, 78-79)117. Però certament fins a dia 
d’avui es desconeixen les bases documentals textuals o arqueològiques que permetrien 
defensar aquesta reorganització en un únic lloc de vida comunitària i l’abandonament 
de tots els eremitoris. De fet, més recentment, es matisa que Il est probable que la 
transformation de ces lieux de vie en lieux de commémoration traduit la disparition des 
cellules isolées, témoignant d’un passage (au moins pour la majorité) d’une vie 
érémitique à une vie cénobitique (Codou 2012b, 84. Les negretes són meves). I és que 
en tot cas cal tenir present que els especialistes encara segueixen discutint la cronologia 
i les modalitats de la vida monàstica que es varen donar a l’illa (Butaud et al. 2009, 4). 
De fet, el mateix Y. Codou afirma que la desaparició de les cellules séparées i 
l’establiment d’una vida cénobitique totale resten difícils de precisar a partir de les 
fonts escrites (Codou 2013, 70).  
 
L’ús funerari del lloc deixà pas a una ocupació profana (État III) identificada per la 
presència de fogueres i d’una fosse dépotoir localitzada dins l’espai corresponent a la 
nau de l’oratori, i una altra dins del “vestíbul”118. Les característiques d’aquests 
descobriments fan pensar en una instal·lació de certa durada. La descoberta d’una 
moneda àrab datata en la primera meitat del segle VIII119 ha fet pensar en la possibilitat 
d’una presència “sarraïna” i, tot plegat, ha servit per plantejar la hipòtesi d’un départ de 
la communauté monastique et d’une installation de laïcs sur l’île (Codou, Lauwers 
2009, 15; Codou 2012b, 79-80; 2013, 67). La reinstal·lació de la comunitat monàstica 
acompanyada d’activitat constructiva anirien lligades al renaixement carolingi d’entre 
el final del segle VIII i l’inici del segle IX (Codou, 2012b, 80, 81 i 84; 2013, 68). En 
aquell temps degué ser reconstruïda l’església adoptant una nova planta, però ja no s’hi 
faria vida ni tampoc s’hi enterraria, i és que llavors els vius i els morts quedarien junts 
en un altre lloc de l’illa (Codou, Lauwers 2009, 15; Codou 2009, 566-567; 2012b, 80-
81; 2013, 68-69). 
 
L’evolució de l’assentament hauria conduït a un l’aménagement (…) d’une singulière 
topographie ecclésiale, juxtaposant un ensemble claustral (auquel est venu s’ajouter 

                                                 
117 Unes afirmacions quasi idèntiques també es poden trobar a: Codou 2013, 67. 
118 És interessant fer notar que dues de les sepultures de dins de l’oratori havien estat buidades abans 
d’aquesta ocupació, un acte que tal vegada podria correspondre al moment de la partida de la comunitat 
monàstica, amb una voluntat de salvar les relíquies o de protegir aquells cossos venerats (Codou 2013, 
70). 
119 Més recentment s’ha precisat que es tracta d’un fals d’al-Andalus lligat a les ràtzies sarraïnes que 
permet datar la fase en el segle VIII, i que trobaria un ressò en la Passio de l’abat Porcari II, una font 
controvertida que relata el martiri de l’esmentat abat i cinc-cents monjos del monestir de Lérins, que la 
tradició situa sovint vers l’any 732 dC), tot i que es reconeix que es fa difícil poder lligar les dades 
arqueològiques amb aquests escrits hagiogràfics (Codou, 2012b, 80; 2013, 67).  
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une tour fortifiée) et une série de lieux de culte secondaires ou chapelles120, fornant en 
quelque sorte l’espace insulaire (Codou, Lauwers 2009, 12), però malauradament 
encara no es pot precisar exactament quan va quedar fixat tot aquest model organitzatiu. 
De fet encara no es coneix una visió global del lloc, dels seus components ni de la seva 
evolució (Codou, Lauwers 2009, 14; Codou 2009, 563; 2012b, 77; 2013, 64). 
 
Ja s’ha esmentat com, a partir de la documentació escrita, se sap que Euqueri duia una 
vida ascètica a Lero121. Si es prenen al peu de la lletra les paraules d’Euqueri, Honorat 
hauria exercit la seva autoritat sobre els grups d’ascetes que ocupaven les dues illes de 
Lérins, és a dir, Lero i Lerina (Dessì, Lauwers 2009, 261). J. Biarne considera que es 
pot entendre que Honorat “dirigia les dues illes”, on al costat del monestir de Lerina (o 
Lerinus) hi havia també els anacoretes de Lero (o Lerus) (Biarne 2000, 362). En tot cas, 
cal tenir present també que segons Enode de Pavia, cap a l’any 474, el bisbe Epifani es 
va voler aturar a les illes de Lero i Lerinus per conèixer els “sants estatges” que hi havia 
(Biarne 2000, 362; Heijmans, Pietri 2009, 51). Per això, hi ha investigadors que 
perceben l’ocupació monacal de totes dues illes com a un únic monestir (Moret 1997, 
28; 2011-12, 456)122. Mentre que n’hi ha d’altres que pensen que es tracta de diferents 
monasteria insulars a Lerina i a Lero (Zucca 2002b, 63)123.  
 
Malauradament no es coneix gens com varen ser les instal·lacions dels ascetes i/o 
monjos que habitaren l’illa més gran de les Lérins124, és a dir, Lero pels romans i avui 
anomenada illa de Santa Margarida125. Aquesta posseeix un bon port d’aigües calmades 
(Moret 1997, 28; 2011-12, 456), ja citat a mitjan segle XIII (Rigaud 2003, 61: 
Pellegrino 2011, 91)126. La proximitat amb terra ferma i la presència d’aigua dolça la 
converteixen en un lloc acollidor (Pasqualini 2003a, 13)127. Es troba a uns 700 m del 
continent, té un perímetre d’uns 7 km i una superfície d’unes 210 ha, de les que destaca 
la seva àmplia cobertura vegetal (Arnaud 2003b, 175 i 177). Presenta una orografia 
relativament accidentada amb abundant pinar, on el seu punt més alt es troba a 26 m 
sobre el mar (Biarne 2000, 361). 
  

                                                 
120 Fins a 7 capelles, sis de les quals encara es troben dempeus. Les dues que semblen més antigues, la de 
la Trinité i la de Saint-Sauveur, havien estat considerades preislàmiques, però, avui en dia, ningú ho 
defensa (Butaud et al. 2009, 6; Codou 2009, 562 i 564; 2012b, 77; 2013, 63-64, 68 i 70). També s’han 
documentat sepultures “en caixa de teules” atribuïbles al temps de l’antiguitat tardana vora les capelles de 
Saint-Michel i Saint-Pierre (Codou 2013, 70). En aquest sentit, cal esmentar que A. Arnaud va donar a 
conèixer una possible tomba del segle V d’inhumació amb coberta a doble vessant sense aixovar 
localitzada a la capella de Saint-Michel, i una altra tomba de la capella de Saint-Pierre que contenia un 
“aríbal” del segle V (Arnaud 2003b, 187). 
121 Vida ascètica que va abraçar juntament amb la seva dona, tal i com sembla que varen fer Lupus i 
Pimeniola (Heijmans, Pietri 2009, 37). 
122 E. Pellegrino esmenta que l’illa de Sainte-Marguerite pareix esdevenir un annex del monestir de Saint-
Honorat (Pellegrino 2011, 91). 
123 També n’hi ha d’altres que tot i tractar totes les illes només fan esment al monestir de Lérins en 
singular (Pasqualini 2003a, 13 i 15). 
124 De fet, s’ha arribat a afirmar que a les excavacions realitzades no sembla que s’hagi pogut identificar 
cap traça d’ocupació que s’hi pugui relacionar (Pellegrino 2011, 91). 
125 Per a una evolució històrica del seus noms vegeu: Moret 1997 i 2011-12; Arnaud 2003a, 27-31, 34-36; 
Mennella, Valentini, 2003; Dessì, Lauwers 2009, 234. 
126 En Il Compasso da Navigare es diu que L’isola de Sancta Margarita à bom porto da Levante per 
meczo la chiegia. L’entrata da ponente à basso fondo, zoè a ssavare per canale (Motzo 1947, 16). 
127 Per a més detalls dels llocs amb aigua a l’illa vegeu: Arnaud 2003b. Cal fer notar que E. Pellegrino 
afirma que Sainte-Marguerite no posseeix cap recurs natural d’aigua fent una mala lectura de certes 
afirmacions del treball de A. Arnaud abans citat (Pellegrino 2011, 91 i 99). 
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A Lero s’han realitzat intenses recerques arqueològiques que han posat al descobert 
diverses construccions d’època romana (Moret 1997, 29; Pasqualini 2003a, 16, 18-20; 
A.A.D.D. 2003, 241; Pellegrino 2011)128. S’ha identificat un santuari d’origens 
preromans en un lloc on també hi hauria pogut haver una rica villa marítima (Moret 
1997, 29; 2011-12, 456; Pasqualini 2003a, 16-19; Arnaud 2003a, 34 i 37; 2003b, 176, 
179-180 i 185). En època augústea, s’hi varen construir, per exemple, un criptopòrtic, 
un mur amb contraforts129, i una cisterna130. També es varen descobrir mosaics i 
pintures murals, així com abundants materials ceràmics, sobretot del segle II aC fins el 
segle I dC, mentre que són pràcticament absents els materials de temps posteriors i fins 
a la construcció del Fort Royal (Pellegrino 2011, 91)131. En tot cas, però, a l’excavació 
del Fort Royal, fortificació d’època moderna, s’han trobat construccions dels segles IV-
V dC i una capella del segle VIII (A.A.D.D. 2003, 241). Es detecten traces de refecció, 
restauració, construcció d’un nou col·lector i reompliment d’un fossat per reforçar la 
base d’un llarg pòrtic realitzades en el segle IV. Malauradament fins a dia d’avui no 
s’ha pogut interpretar la naturalesa exacta de tots aquests treballs (Arnaud 2003b, 
180)132. Els materials mobles associats als segles quart i cinquè corresponen a monedes, 
una d’elles de Teodosi, i a ceràmica DS.P. (Arnaud 2003b, 178-179 i 180). També es va 
localitzar una inhumació protegida amb grans fragments d’àmfora que, tot i que no s’ha 
pogut datar amb precisió, seria difícil que pogués ser posterior al segle VII dC i que deu 
ser molt posterior al segle II dC (Pellegrino 2011, 97 i 99). Per tot el vist fins aquí cal 
esmentar que pareix un lloc ideal per a la instal·lació d’una comunitat monàstica 
tardoromana, tot i que per ara no es pot assegurar133.  
 
Al sud-est del Fort Royal, es va procedir a l’excavació de dues sepultures més. Una 
d’elles corresponia a una inhumació en àmfora, mentre que l’altra presentava una 
caputxa de tègules134. Totes dues presentaven una orientació est/oest, i, en cap cas s’han 
pogut datar amb precisió (Pellegrino 2011, 96-97). 
 
Entre les troballes arqueològiques localitzades a l’illa de Santa Margarida val la pena 
destacar les relacionades amb unes termes135 associades a una altra villa marítima que 
sembla que es remuntaria al segle II dC (Pellegrino 2011)136. En aquest jaciment, 
localitzat en l’extrem occidental de l’illa, al nord de l’estany de Bataiguier, s’hi troben 
abundants materials dels segles I aC i I dC, però sobretot dels segles II-III dC. 
                                                 
128 Crida l’atenció la densitat dels vestigis romans de l’illa, qualificada de desproporcionada en relació a 
la seva superfície (Pasqualini 2003a, 19). L’ocupació anterior de l’illa està constatada a partir de les 
troballes de ceràmiques campanianes, així com indígenes de l’edat del Ferro (Moret 1997, 28-29) i, fins i 
tot, d’èpoques encara més antigues (Pasqualini 2003a, 16-18; Arnaud 2003b; A.A.D.D. 2003, 241). 
129 Mur imponent però que no hauria tingut un rol defensiu sinó que hauria servit com a una delimitació 
prestigiosa del lloc (Arnaud 2003b, 180). 
130 També s’ha proposat l’existència d’unes termes d’època altimperial (Becq 1995; Arnaud 2003b, 180). 
131 Per a trobar un ampli resum de les descobertes arqueològiques al Fort Royal vegeu: Arnaud 2003b, 
177-180. Aquesta autora exposa més concretament que són pocs els indicis dels segles I a V dC (Arnaud 
2003b, 180). 
132 Cal esmentar que també es va documentar un dipòsit de tegulae i antefixes del que tampoc no s’ha 
pogut interpretar ni la seva naturalesa ni la seva cronologia (Arnaud 2003b, 180). 
133 A. Arnaud exposaria la possibilitat d’una relació dels materials del segle V amb els amics de sant 
Honorat que ragueren a l’illa, tot i que sembla decantar-se per altres llocs més propers a la riba (Arnaud 
2003b, 181). 
134 D’aproximadament 55 cm de llargada per 45 cm d’amplada, presenten una decoració en forma de 
ferradura feta amb tres grans solcs marcats abans de la cocció de la peça (Pellegrino 2011, 97). 
135 De les que s’han identificat diverses sales amb referits a les parets, així com un hipocaust (Arnaud 
2003b, 181). 
136 Altres investigadors havien defensat una datació augústea (Arnaud 2003b, 181). 
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Tanmateix, el que més interessa esmentar és que allà també es varen identificar 
fragments ceràmics corresponents a Terra Sigillata Africana D, àmfores africanes i 
àmfores orientals del temps de l’antiguitat tardana, un mobiliari que caldria estudiar 
amb més detall per poder afinar millor la datació del moment de l’abandonament del 
lloc137. En aquesta vil·la i a la costa més immediata s’han anat documentant diversos 
enterraments. A l’angle nord-oest de la vil·la s’han identificat tres inhumacions i una 
reducció. En una d’elles es varen emprar tota una sèrie de tègules que presentaven una 
decoració feta d’una creu dins d’un cercle que es considera que no poden ser més 
antigues del segle IV dC. A la part meridional de la vil·la, també es varen localitzar 
dues tombes més. Cap de les cinc sepultures no s’ha pogut datar amb precisió, però es 
consideren tardanes, fins i tot del temps de l’alta edat mitjana (Pellegrino 2011, 91-
95)138. A. Arnaud, ha defensat que les tombes d’aquesta zona, concretament les 
d’inhumació sobre lloses de pedra i la de tègules, podrien ser una mostra de l’ocupació 
de les ruïnes romanes per la comunitat vinguda a l’illa en el temps de la instal·lació 
monàstica a Sant Honorat (Arnaud 2003b, 181)139.  
 
No gaire lluny de la vil·la, també ran de la costa, ben a prop d’un embarcador, s’han 
documentat diversos indrets arqueològics més. Un d’ells es troba sota la torre de Sainte-
Anne, i correspon a un forn instal·lat dins d’una estructura circular aparentment més 
antiga. Gràcies al descobriment d’una moneda de Valentinià trobada dins de la 
construcció, se sap que el forn seria posterior a l’any 364 dC, i, a partir del material 
amfòric trobat en els nivells d’amortització, s’ha datat la seva activitat abans del final 
del segle V dC (Arnaud 2003b, 180-181; Pellegrino 2011, 91). Aquest forn 
possiblement estaria relacionat amb la producció de ceràmica i amb els amics de sant 
Honorat que ragueren a l’illa (Arnaud 2003b, 181; A.A.D.D. 2003, 241). A les 
immediacions del forn també es va documentar un enterrament infantil dins d’una petita 
cista de lloses difícil de datar (Pellegrino 2011, 96). No gaire lluny, un poc més cap a 
l’est, al lloc anomenat Secteur du débarcadère, s’han anat trobant diverses tombes quasi 
mai excavades amb metodologia arqueològica. En una d’elles, de caixa de tègules, es 
varen trobar diversos objectes ceràmics que permeten datar la sepultura en el segle IV 
dC, tot i que una de les làmpades trobades en el seu interior podria arribar també al 
segle V dC (Pellegrino 2011, 92)140. És molt interessant tenir present que les troballes 
de caire funerari localitzades en el extrem occidental de l’illa han permès defensar 
l’existència d’un vast espai cementirial de l’alta edat mitjana (Pellegrino 2011, 99). 
 
L’altre indret arqueològic no massa llunyà de les estructures arquitectòniques de la 
vil·la de l’estany de Bataiguier són les localitzades en el lloc anomenat La Partègue. 
Aquest es troba parcialment submergit, i s’ha interpretat com a un viver de peixos o 
com els vestigis d’habitacions terrestres (Arnaud 2003b, 184; Pasqualini 2003a, 19; 
Pellegrino 2011, 91). De fet, fins i tot s’ha proposat que podria estar connectat amb 

                                                 
137 Cal esmentar que també es varen identificar residus d’una fosa de mineral de ferro (Arnaud 2003b, 
181), però malauradament es desconeix a quin moment històric pertanyen. 
138 A. Arnaud en canvi afirma que una tomba descoberta l’any 1995 seria de l’inici del segle IV (Arnaud 
2003b, 181). 
139 Just al nord de la vil·la, ran de la costa, s’han identificat cinc inhumacions més, menys elaborades que 
les anteriors, força mal conservades i excavades o documentades fa dècades i, per tant, males de situar 
cronològicament (Pellegrino 2011, 95-96). Sembla que seria per aquesta contrada on s’haurien de situar 
diversos enterraments d’inhumació que s’han considerat del segle IV dC (A.A.D.D. 2003, 241). 
140 Citada també a: A.A.D.D. 2003, 241, tot i que a la planimetria presentada la seva localització no 
coincideix exactament amb la de Pellegrino 2011, 91, fig. 1. 
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l’estany que hi ha entre aquest indret i la vil·la romana, fent l’estany un rol de viver141. 
Però cal advertir que no es descarten altres possibilitats com que fossin unes salines, 
fins i tot no d’època antiga sinó moderna (Arnaud 2003b, 184-185). 
 
Finalment, cal també cridar l’atenció respecte a diverses cisternes suposadament 
d’època romana identificades a l’illa, algunes d’elles destacadament grans (Arnaud 
2003b, 177 i 180; Pellegrino 2011, 91 i 99). 
 

Figura 3.11. Vista aèria de l’arxipèlag de Lérins 
(Google Maps) 

Figura 3.12. Mapa de l’arxipèlag de Lérins  
(Google Maps) 

 

 
Figura 3.13. Il·lustració d’un manuscrit del segle XV 
(Codou 2012, 60), que és la imatge més antiga que es 

coneix de Lerinus (Codou, Lauwers 2009, 13) 

 
Figura 3.14. Excavació a la capella de  

Saint-Sauveur de Lérins  
(Codou 2013, 64) 

 

                                                 
141 De ser així tal vegada s’estaria al davant d’un cas com el de Vivarium de Cassiodor. 
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Figura 3.15. Fase I de les excavacions a la capella de Saint-Sauveur (Codou 2013, 65) 

 

 
Figura 3.16. Sepultures de les 

excavacions a la capella de Saint-
Sauveur i restes de l’oratori del segle 

V dC (Codou 2013, 65) 

Figura 3.17. Estructures de la Fase I de les excavacions  
a la capella de Saint-Sauveur  

(Codou 2013, 65) 
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Figura 3.18. Fase II de les excavacions a la capella de Saint-Sauveur (Codou 2013, 66) 

 

 
Figura 3.19. Estructures de la Fase II de les 
excavacions a la capella de Saint-Sauveur  

(Codou 2013, 66) 

 
Figura 3.20. Sepultura amb coberta te tègules i 

conducte per a libacions  
(Codou 2013, 67) 
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Figura 3.21. Topografia eclesial actual de l’illa de  

Sant Honorat (Butaut et al. 2009, 42) 
 

 
Figura 3.22. Localització dels llocs on s’han descobert enterraments a l’illa de Santa Margarida: 1 Vil.la 
amb termes de l’estany de Bataiguier; 2 Torre de Sainte-Anne; 3 Vivers de Partègue; 4 Villa marítima de 

Fort Royal; 5 i 6 Secteur du débarcadère; 7 Sepultures al sud-est del Fort Royal (Pellegrino 2011, 91) 
 

 
Figura 3.23. Vil.la amb termes de l’estany de 

Bataiguier amb indicació de les tombes 
identificades (Arnaud 2003, 182) 

 
Figura 3.24. Possible forn de ceràmica de la torre 

de Sainte-Anne (Arnaud 2003, 181) 
 

 
Figura 3.25. Tègula trobada a l’illa de Santa 
Margarida de Lérins (Pellegrino 2011, 94) 
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STOECHADES = HYÈRES (PROVENÇA, FRANÇA) 
 
A les Stoechades, avui Hyères142, hi hagué en el segle V monjos i abats segons Cassià i 
Enode de Pavia (Número 4 de la Figura 3.1.). Aquestes es poden dividir en dos grups, 
les de l’Est i les de l’Oest. Les tres illes més grans són les de Porquerolles (1250 ha), 
Levant (996 ha) i Port-Cros (640 ha) (Miège 1976, 151). Per la seva superfície són les 
illes més importants del litoral provençal, en canvi, es considera que són relativament 
pobres en recursos naturals i que són rars els punts d’aigua (Pasqualini 2003b, 123). Hi 
ha nombrosos abrics naturals per a les embarcacions, alguns de tan bons que sembla que 
ja foren qualificats com a portus a l’Antiguitat (Pasqualini 2000, 34; 2003a, 15-16, 
2003b, 123; 2013; Arnaud 2003a, 33). A l’Edat Mitjana l’arxipèlag era situat dins de 
grans i petites línies de navegació143, emprat com a punt conspicu, amb bons abrics 
naturals, llocs per a fer-hi aiguada, per a l’aprovisionament de fusta, per a la pesca i per 
a la producció de sal (Rigaud 2003, 45-46, 52 i 56; Pasqualini 2013)144. Es troben al mig 
de les rutes de cabotatge i de navegació a alta mar. Els nombrosos derelictes localitzats 
a les immediacions són una bona mostra de la intensa vitalitat de l’espai marítim 
d’aquest arxipèlag així com del problemes d’aproximació a la costa que eventualment es 
van produir (Pasqualini 2003b, 123; 2013, 55; Long, Valente 2003, 159)145. A les seves 
illes s’han trobat vestigis humans d’època romana, de l’edat del Ferro, del Bronze, i, 
fins i tot, del neolític (Pasqualini 2003b). 
 
Segons Enode de Pavia, cap a l’any 474, el bisbe Epifani es va voler aturar a les illes 
Stoechades per conèixer els “sants estatges” que allà hi havia, i que el mateix Enode 
pareix que hauria visitat unes dècades més tard (Heijmans, Pietri 2009, 51). La 
documentació literària ha permès defensar l’existència d’un monasterium insular a les 
Stoechades (Zucca 2002b, 63; Pasqualini 2003a, 15). Cassià, en el primer quart del 
segle V, diu que uns anacoretes hi vivien en cellules, ... non loin des coenobia (Codou, 
Lauwers 2009, 14). De fet, a partir de les mateixes fonts escrites, J. Biarne ja va 
argumentar que en el segle V hi coexistiren en aquell arxipèlag un cenobium i diversos 
ermitoris (Biarne 2000, 368-369). Tot i això, hi ha qui considera aquesta “fundació 
eremítica” de les illes Hyères dubtosa, i que no hi ha indicis suficients per associar a 
aquells monjos els nombrosos jaciments de l’antiguitat tardana repartits per les tres illes 
(Pasqualini 2003a, 20). 
 
Segons Estrabó els grecs ocuparen les Hyères i hi mantingueren una guarnició 
(Pasqualini 2003a, 15)146. A l’illa de Porquerolles hi ha superfícies de terres 
explotables suficientment importants (Pasqualini 2003a, 19), així com una sèrie de 
terrasses pel conreu que es proposa remuntar-les a època preromana (Brun 1990). En 
ella s’han localitzat establiments freqüentats pels grecs (Pasqualini 2003a, 16-17 i 

                                                 
142 També foren anomenades “illes d’or” (Miège 1976, 151; Rigaud 2003, 57). Sobre l’evolució històrica 
de la toponímia d’aquestes illes: Arnaud 2003a, 27-34 i 2003b, 123; Rigaud 2003, 56-60; Mennella, 
Valentini, 2003. 
143 Tal i com es pot apreciar en Il Compasso da Navigare (Motzo 1947, 14-16, 18, 87, 88 i 97). Per cert, 
en aquella obra, dues de les travessies a través de la mar oberta assenyalades cap a les Hyères partien, una 
del cap d’Artà i l’altra de Ciutadella de Menorca (Motzo 1947, 87-88). 
144 En el document medieval més antic conservat (de l’any 1056), ja se citen les seves salines, i també 
certs drets sobre la caça de conills (Turc 2003, 133). 
145 Per a una visió general força actualitzada de l’enorme presència de derelictes a les aigües de les Hyères 
(una cinquantena d’ells d’àpoca antiga) vegeu: Long, Valente 2003. 
146 Per a la destacada transcendència d’aquestes illes en el món clàssic gràcies al paper que jugaren els 
grecs de Marsella a la zona vegeu: Arnaud 2003a, 28-30. 
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2003b, 124; Vasselin 2003, 106)147. A la Galère s’han localitzat estructures associades a 
pobladors suposadament grecs relacionades amb la pesca i la transformació del peix 
(Vasselin 2003, 103; Pasqualini 2003b, 124)148. On es troba el poble actual s’han trobat 
evidències d’un hàbitat d’època romana (Pasqualini 2003a, 18-19; 2003b, 124-125)149. 
La importància d’aquest jaciment arqueològic estaria en relació amb el bon port natural 
que hi ha, una badia amb una gran platja d’arena (Arnaud 2003a, 33-34; 2003b, 124). 
Tot plegat ha permès associar aquest poblament amb la Pomponiana de les fonts 
escrites clàssiques (Pasqualini 2003b, 125; Tréglia 2003, 127). A Porquerolles també es 
troben materials romans en altres indrets (A.A.D.D. 2003, 236-237), com el de Notre-
Dame, interpretat com una villa d’època imperial associada a l’explotació de les seves 
terres (Pasqualini 2003a, 18-19; 2003b, 124-125; Tréglia 2003, 127). Tant en aquesta 
vil·la com en el poble actual de Porquerolles es troben materials del segle V dC. Tot i 
així, M. Pasqualini ha suposat que cap dels dos llocs varen acollir els monjos dels que 
en dóna notícia Joan Cassià, doncs els considera poc aïllats (Pasqualini 2003b, 125), 
una argumentació que sembla insuficientment fonamentada, sobretot si es té present la 
reutilització de cap el final del segle IV i durant el segle V de les termes altimperials 
situades en el poble actual  (Tréglia 2003, 127)150, i que a la platja de Notre-Dame s’ha 
localitzat un indret on hi murs de pedra seca, on abunden les tegulae i imbrices, els 
blocs, fragments de morter de calç, etc. En aquest lloc, a més, són rars els fragments 
ceràmics, els quals corresponen a TSAD (Hayes 99 i llumeta), a DS.P. i a panxes 
d’àmfora africana (Tréglia 2003, 127). Allà on es troba el port i l’actual centre urbà hi 
hauria hagut un centre d’habitació agrupat dels segles IV-V dC151. Més a l’est, no gaire 
lluny, i arran de costa s’hi va localitzar un enterrament en teula del segle IV dC, així 
com enterraments de l’antiguitat tardana sense més precisió (A.A.D.D. 2003, 236-237). 
Tot i que es fa difícil conèixer la importància econòmica dels jaciments segles V-VI dC 
de l’illa, la presència d’extensos espais conreables permet suposar, en aquelles dates, 
l’existència d’explotacions agrícoles (Tréglia 2003, 131) 
 
Per altra banda, a Porquerolles també hi ha un jaciment localitzat en el extrem nord-est 
de l’illa anomenat Mèdes o Cap des Mèdes, qualificat d’habitat fortifié i que se situa en 
els segles IV-V dC (A.A.D.D. 2003, 237), o fins i tot, només en el primer terç del segle 
V (Tréglia 2003, 130)152. Els vestigis constructius es troben localitzats en la cresta d’un 
cim que es troba a 130 m sobre el nivell del mar, i constitueixen un dels assentaments 
més ben conservats de l’antiguitat tardana de totes les illes del litoral provençal. Estan a 
la vora d’un penya-segat impressionant i estan envoltats de dos grans murs de defensa 
que barren l’únic pas d’accés possible entre les escarpades roques. Són murs de pedra 
seca que també fan la funció de murs de contenció i que haurien permès aprofitar els 
espais situats darrera seu per al conreu. L’espai circumscrit per aquest conjunt de murs 
estaria al voltant dels 600 m2 (Tréglia 2003, 125-128). Dins del sistema defensiu s’hi 

                                                 
147 També s’han trobat materials de temps prehistòrics (Pasqualini 2003a, 16-17). 
148 Ocupació lligada sens dubte a l’abric que el lloc ofereix pels vaixells en temps de mestral (Pasqualini 
2003b, 124). 
149 Es parla d’habitatges i de traces d’una xarxa viària d’època altimperial i, fins i tot, d’unes termes 
privades dels segles I-II dC (Tréglia 2003, 127). 
150 Allà s’hi documentaren fragments d’àmfores africanes (Keay XXV), àmfores orientals (LRA 2), 
sigillata clara C i DS.P. (Tréglia 2003, 127).  
151 A l’Hôtel des Mèdes, s’han trobat ceràmiques tardoantigues (Pellegrino 2007b, 131 i fig. 72), que 
corresponen clarament a produccions de cuina de la Mediterrània oriental. 
152 J.C. Tréglia defensa que l’habitat d’altura de Mèdes correspon a una única ocupació de molt curta 
durada, situada durant el primer terç de la cinquena centúria a Mèdes de l’illa de Porquerolles (Tréglia 
2003, 130). 
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poden observar un nombre limitat d’edificacions disperses que podrien correspondre a 
cel·les153 possiblement associades als monjos del segle V, però sense descartar altres 
possibilitats (Brun 1993; Guyon 2003, 42; Pasqualini 2003a, 20-21; 2003b, 125154; Turc 
2003, 133). J.C. Tréglia, seguint a Brun, esmenta les possibles atribucions d’aquest 
assentament com a un village refugi o com a una instal·lació monàstica, afirmant que la 
situació retirada d’aquest establiment, el confinament dels espais, el caràcter poc cuidat 
de les seves construccions, el seu aïllament entre elles, i la datació dels nivells 
d’ocupació durant el primer terç del segle V, constitueixen uns arguments a favor de la 
segona opció, els quals coincidirien amb les informacions de Cassià. De fet, recordant 
que Cassià fa esment tant de comunitats de monjos com d’eremitoris, l’establiment de 
Mèdes seria del primer tipus, per la seva organització i per la proximitat dels “laics” 
establerts als nuclis propers de Notre Dâme i el poble actual  (Tréglia 2003, 130). 
 
Els materials ceràmics recuperats en el jaciment del cap de Mèdes155 corresponen a 
diversos exemplars de DS.P.156, TS Lucente, TSAD dels tipus Hayes 61B, Hayes 91A i 
de peces amb decoració estampada de l’estil Hayes AIII, àmfores africanes cilíndriques 
de grans dimensions, àmfores orientals LRA1, àmfores ibèriques (Dres. 23?), ceràmica 
comuna de la Ligúria, i ceràmica comuna local. També es va trobar vidre de color verd 
oliva de com a mínim una coupelle à bord coupé (Tréglia 2003, 129-130). 
 
A l’illa de Port-Cros s’han identificat quatre indrets amb materials de l’antiguitat 
tardana. En els de La Palud i de Port Man, situats en dues cales ben arrecerades, hi 
hauria hagut establiments humans clars, mentre que en els altres dos, La Sardinière i 
Mènage Notre-Dame, només s’hi haurien localitzat traces d’ocupació (Tréglia 2003, 
131; A.A.D.D. 2003, 238). Pareix que són aquests descobriments els que haurien 
permès a J. Guyon relacionar aquesta illa amb certes paraules referides als monjos 
escrites per Enode de Pavia (Guyon 2003, 42). De fet, M. Pasqualini ha plantejat que els 
modestos jaciments tardans identificat en aquesta illa més “aïllada” que la de 
Porquerolles, poden correspondre a les traces dels monjos esmentats per Cassià 
(Pasqualini 2003b, 125). Cal tenir present que el nom actual d’aquesta illa vindria del 
llatí i que faria referència a la forma de l’abric principal que hi ha (Rigaud 2003, 59)157. 
 

                                                 
153 Es parla de cabanes fetes amb murs de pedra seca cobertes amb tegulae i imbrices (Pasqualini 2003b, 
125), tot i que també s’afirma que les pedres d’esquist dels seus murs podrien haver estat lligades amb 
terra (Tréglia 2003, 129). Els paraments són poc cuidats excepte a les obertures que estan marcades per 
brancals, i, a vegades amb llindars monolítics. Les cabanes solen estar en els pocs replans naturals 
disponibles completats i reforçats per murs escalonats. S’han pogut identificar fins a set cabanes, dues 
d’elles de doble espai intern. La seva orientació es diferent depenent de la seva localització a la cresta i 
les seves obertures estan orientades per a protegir-les dels vents (Tréglia 2003, 128-129). Cal destacar que 
a l’excavació de la cabana nº 6 feta l’any 1964, A. Hesse hi va documentar un nivell de paviment marcat 
per una important acumulació de carbons que els excavadors varen interpretar com a un nivell d’incendi, 
mentre que de l’excavació realitzada l’any 1998 dins la cabana nº 2 es va donar a conèixer un niveau 
d’occupation tres charbonneux sense cap més interpretació (Tréglia 2003, 130). 
154 Més recentment, M. Pasqualini, ha afirmat que no hi ha dubte respecte a l’associació d’aquest 
establiment fortificat i l’eremitisme insular (Pasqualini 2013, 61-61).  
155 Es defensa que allà també s’hi haurien identificat alguns fragments ceràmics de l’edat del Ferro 
(Tréglia 2003, 130 i 131).   
156 J. Rigoir ja va fer notar la presència de DS.P. a la punta nord-est de l’illa de Porquerolles, en un indret 
on hi hauria hagut un village perché considerat també un hàbitat gal·lo-romà (Rigoir 1968, 236). 
157 En canvi, en temps més antics l’illa tenia un nom que es referia a la seva posició dins l’arxipèlag: 
Mediana, Meliana o Mese (Rigaud 2003, 59). En Il Compasso da Navigare se l’anomena de les dues 
maneres: Isola Meczana i Isola de Porto Grosso o Por Grosso (Motzo 1947, 15). 
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A l’illa de Port-Cros s’han documentat materials grecs i d’època romana (Pasqualini 
2003b, 124-125; A.A.D.D. 2003, 238). Entre els materials tardans recuperats s’han 
donat a conèixer exemplars d’àmfores africanes Keay LVA, LXIB i LXII, així com la 
presència de ceràmica comuna també africana. Tots ells s’han considerat del segle VI 
dC i són coherents amb el carregament del derelicte de la cala de La Palud (Tréglia 
2003, 131)158. 
 
A l’illa de Levant també s’han identificat quatre llocs amb materials de l’antiguitat 
tardana, tres d’ells només amb traces d’ocupació, mentre que l’altre, el de Castelas, 
consitueix un assentament estable (A.A.D.D. 2003, 239-240; Tréglia 2003, 131). També 
en aquest darrer jaciment, localitzat en una roca escarpada ran de mar, s’hi haurien 
pogut instal·lar els monjos citats per Joan Cassià, els quals haurien anat a la recerca 
d’un “desert” (Pasqualini 2003a, 20; 2003b, 125; 2013, 55 i 61)159. La documentació 
moderna mostra que els pirates barbarescos feien aiguada en aquesta illa (Pasqualini 
2003b, 123). En ella s’ha documentat un establiment de l’edat del Ferro, així com estris 
de la cultura grega (Pasqualini 2003b, 124). Són a més diversos els indrets on s’han 
trobat materials romans (Pasqualini 2003b, 125; A.A.D.D. 2003, 239). Els materials 
mobles documentats fins ara a l’illa de Levant no anirien més enllà de mitjan segle VI 
dC. De Castelas s’han citat troballes d’àmfores i llumetes africanes del segle V dC 
(Tréglia 2003, 131).  
 
Després del segle V les Hyères semblaven buides i les fonts escrites no les tornen a citar 
fins el segle XI, mentre que l’arqueologia no hauria permès trobar materials d’abans del 
segle XIII (Pasqualini 2003b, 125-126). J.C. Tréglia afirma que el material ceràmic 
recollit a les illes indica una ocupació en els segles V i VI dC. Els materials que 
demostrarien l’ocupació de l’arxipèlag durant el segle VI corresponen a les àmfores 
africanes Keay LVA, LXIB i LXII recuperades a l’illa de Port-Cros. Molt probablement 
també seria del segle VI l’exemplar de Hayes 99 trobat a la platja de Notre-Dame de 
Porquerolles (Tréglia 2003, 127 i 131). De fet, alguns d’aquests exemplars ceràmics 
també podrien estar mostrant una ocupació durant el segle VII. 
 
Pel que fa a tots els jaciments de l’antiguitat tardana localitzats a les illes Hyères, J.C. 
Tréglia considera que encara cal precisar-ne la seva naturalesa i la cronologia, fent notar 
a més que n’hi havia de localitzats ran de costa però també ens els cims i a les planes 
interiors (Tréglia 2003, 127 i 131). M. Pasqualini, en canvi, ha plantejat un possible 
model d’ocupació per a les Hyères i Lérins a l’antiguitat tardana. Així, en ambdós 
arxipèlags els monjos s’haurien instal·lat a l’illa més allunyada del continent (Levant a 
les Hyères i Saint-Honorat a les Lérins), mentre que a les altres illes s’hi haurien 
instal·lat comunitats “laiques” impulsades, en certa manera, per aquells monjos 
(Pasqualini 2003a, 20). 
 

                                                 
158 Vaixell que s’hauria enfonsat a mitjan segle VI i que aniria carregat amb unes 200 o 300 àmfores 
originàries del Sahel tunisenc (Keay LV i LXII) i una trentena d’àmfores orientals (LRA1, 2, 4 i 5). Entre 
les àmfores Keay LXII n’hi ha que presenten cristogrames incisos abans de la cocció de la peça, 
freqüentment acompanyats de la lletra “b” (Long, Volpe 1998; Long, Valente 2003, 153 i 162). 
159 En aquest mateix indret s’hi haurien identificat diverses construccions defensives i una capella que 
podrien correspondre a l’abadia de les Hyères que citen els textos medievals (Pasqualini 2003a, 20; 2003, 
126; 2013; Rigaud 2003, 59; Turc 2003, 133). També s’hi cita un far l’any 1302 (Rigaud 2003, 46). Per a 
més detalls de les construccions, tombes i l’aixovar ceràmic medievals vegeu: Ollivier 2003. 
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Figura 3.26. Vista aèria de les Hyères Orientals  
(Google Maps) 

Figura 3.27. Mapa de les Hyères Orientals 
(Google Maps) 

 

Figura 3.28. Vista aèria de les Hyères Occidentals  
(Google Maps) 

Figura 3.29. Mapa de les Hyères Occidentals 
(Google Maps) 

 

 
Figura 3.30. Principals jaciments de l’antiguitat tardana de les illes Hyères: 1. Poble actual; 2 Plana de 

Notre-Dame; 3. Platja de Notre-Dame; 4. Cap de Mèdes; 5. Plana de la Palud i vall Notre-Dame; 6. Vall 
de Titan; 7. Cala de Liserot; 8. Castelas; 9. Courcoussoun (Tréglia 2003, 128) 
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Figura 3.31. Planta dels vestigis del jaciment  

de cap de Mèdes (Tréglia 2003, 129) 

 
Figura 3.32. Vista del sondeig realitzat a la cabana 

nº 2  
del jaciment de cap de Mèdes (Tréglia 2003, 129) 

 

 
Figura 3.33. Localització del derelicte de La Palud a 

l’illa de Port-Cros (Long, Volpe 1998, 318) 
 
BERGEGGI = NOLI (LIGÚRIA, ITÀLIA) 
 
L’illa de Noli, anomenada a l’actualitat majoritàriament com a illa de Bergeggi, ha rebut 
també altres noms com, per exemple, illa de Sant Eugeni o illa d’Spotorno (Número 6 
de la Figura 3.1.)160. Es troba a la costa Ligur a uns 200 de metres del continent, 
presenta grutes i cavernes, i està coberta per una densa vegetació de màquia 
mediterrània. De forma cònica, la seva superfície és de poc més de 2 ha. Té una alçària 
màxima de 53 m i pendents força pronunciats. Només hi ha un pou d’aigua dolça, 
vinculat, segons la llegenda, a l’estada de sant Eugeni (Bulgarelli 2003, 211). 
 
Cal ressenyar que, tot i que la tradició eremítica de l’illa sol estar lligada a un Sant 
Eugeni de procedència africana, que s’ha relacionat sovint amb el record de bisbe 
homònim de Cartago (Colombás 1974, Vol. I,  226; Penco 1961, 21), aquesta és també 
una atribució que no es considera digne de confiança (Vingo 2011, 130 i 133). A partir 
de la documentació literària s’ha defensat l’existència d’un monasterium insular tardà a 
Noli (Zucca 2002b, 63). Però d’altres autors com F. Severini recorden que és de l’any 
998 la primera documentació escrita referida a l’església i al monestir de l’illot161, i que 
no es disposava d’indicis materials per defensar l’existència a Bergeggi d’un 
assentament monàstic anterior (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 198). C. Varaldo, 
analitzant només les fonts literàries, afirma que Bergeggi, al igual que altres illes de la 

                                                 
160 Insula Liguriae segons la documentació d’època romana (Vingo 2011, 133). Per a més detalls de 
l’evolució històrica del seu nom vegeu: Mennella, Valentini, 2003, 191; Bulgarelli 2003, 212. 
161 Document on es diu que el bisbe Bernad va fer construir a l’illa un monestir confiat als monjos de 
Lérins (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 198). 
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Ligúria, Toscana i Provença, varen seguir un procés particularment uniforme 
d’experiències monàstiques d’origen oriental que es varen anar difonent en els segles 
IV-V dC. Per a cinc de les illes lígurs, inclosa Bergeggi, fa notar que com a 
assentaments eclesiàstics que foren, varen jugar, en temps medievals, un rol molt 
important per a tota la regió, lligat a la consolidació d’un monaquisme eremític d’origen 
oriental, difós sobretot en edat tardoantiga i altmedieval, i reprès en formes monàstiques 
benedictines més estables cap el final del segle X, per exhaurir-se, progressivament, 
durant la baixa edat mitjana (Varaldo 2003, 205). 
 
Des d’època romana aquest illot hauria constituït probablement un lloc d’ancoratge 
situat al mig de rutes de navegació d’època romana, cosa que evidencien els derelictes 
documentats a les aigües circumdants (Vingo 2011, 133; Bulgarelli 2003, 214)162. En tot 
cas, però, el que siguin tan parques les informacions sobre l’illa a les fonts escrites 
d’època clàssica seria degut a què només va poder comptar amb assentaments minúsculs 
sense recursos econòmics autònoms, i que, per tant, només va estar poc o gens habitada 
(Mennella, Valentini, 2003, 191). Tot i això, cal destacar que hi ha testimonis 
d’assentaments humans del paleolític mitjà, del neolític, d’edat romana i d’època 
medieval (Bulgarelli 2003, 211). 
 
Des del segle XIX s’han anat tronat nombrosos elements petris, la majoria marmoris, 
d’època antiga. D’entre ells en destaquen almenys quatre inscripcions romanes, tres 
d’elles de caràcter funerari, i dos fragments amb decoració figurada que podrien 
correspondre a sarcòfags, tot plegat, dels segles I a III dC (Bulgarelli 2003, 213-214 i 
218). Tot i l’existència de sepultures d’època romana així com d’època tardoantiga en 
àmfora, la mateixa autora defensa, amb certs dubtes, que, en el estat actual de les 
investigacions, sembla més probable que l’origen dels epígrafs i dels fragments de 
marbre no fos la mateixa illa, sinó una necròpoli del continent (Bulgarelli 2003, 211, 
214-215)163. En tot cas, alguns d’aquells fragments petris antics foren reutilitzats en la 
construcció de diverses tombes localitzades en una basílica paleocristiana, associades 
probablement al culte a sant Eugeni, que hauria fet que molts fidels volguessin ser 
enterrats a les seves immediacions (Bulgarelli 2003, 217-218). 
 
Hi ha imponents restes antigues, atribuïdes generalment a l’època romana, tardoromana 
o bizantina, com, per exemple, una torre d’uns 12 m de diàmetre i amb un mur d’un 
metre de gruixa. S’ha proposat, entre d’altres opcions, que podria haver estat un far, una 
torre d’albirament, o part del lloc d’instal.lació d’un cos de guàrdia permanent 
(Bulgarelli 2003, 211, 215-216; Vingo 2011, 133). 
 
En diversos treballs dels darrers quinze anys del segle XX, A Frondoni, va donar a 
conèixer els resultats de les excavacions arqueològiques realitzades en una petita 
església paleocristiana que es va considerar dels segles V-VI dC, associada a un precoç 

                                                 
162 Fa pensar el mateix per a l’edat mitjana el fet que aparegui puntejada i amb el seu nom a les cartes 
nàutiques medievals, o que també es trobi descrita en el portolà del segle XIII Il Compasso da navigare 
(Varaldo 2003, 206 i 208). També s’ha citat sovint el seu valor estratègic de caire militar, tal i com ho 
demostren tota una sèrie d’edificacions de caire defensiu de diverses èpoques (Bulgarelli 2003, 211-212) 
163 F. Bulgarelli remet als descobriments de caire funerari de la costa continental més propera a l’illa, així 
com al treball més general de L. De Lachenal referit a la constatació de l’aprovisionament de material de 
construcció practicat durant l’antiguitat tardana a partir de l’espoli de les necròpolis (Bulgarelli 2003). 
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edifici monàstic que també es data en els segles V-VI dC164. L’església, considerada una 
mostra del culte entorn a la tomba de Sant Eugeni, és d’una sola nau i presenta una 
orientació canònica de l’absis cap a l’est. Molt arrasada, es troba localitzada en un pla 
rocós que domina el mar. Dins seu, es conserven restes de paviment fet de morter de 
calç i, a la zona meridional, algunes sepultures165. A. Frondoni va fer notar, a més, les 
semblances tipològiques i culturals amb la primitiva església de l’illa de Tinetto, la qual 
considera que va ser fundada, probablement, entre el final del segle V i l’inici del segle 
VI dC (Frondoni 1995, 51). Cal esmentar a més que en un sondeig fet a l’illa es varen 
identificar amforetes de tipus bizantí del segle VI dC (Milella 1989, 543-544).  

 
Aquesta petita illa fou l’emplaçament durant l’edat mitjana de la cèlebre abadia de Sant 
Eugeni, hereva d’un edifici religiós més antic, fruit del floriment del monaquisme 
benedictí insular (Bulgarelli 2003, 211-212; Vingo 2011, 133)166. 
 

 
Figura 3.34. Vista aèria de l’illa  

de Bergeggi (Google Maps) 

 
Figura 3.35. Mapa de l’illa  
de Bergeggi (Google Maps) 

  

 
Figura 3.36. Vista general de l’illa de  
Noli = Bergeggi (Archivio fotografico  

Comune di Bergeggi) 

 
Figura 3.37. Planimetria dels monuments  

de l’illa de Bergeggi (A. D’Andrade  
de Bulgarelli 2003, 216) 

 

                                                 
164 En canvi, F. Severini, l’any 2003 encara afirmava que les troballes arqueològiques d’aquell indret no 
permetien proposar l’existència d’un assentament monàstic anterior al segle X (Pergola, Mazzei, Severini 
2003, 198). 
165 Frondoni 1995, 51; Pergola, Mazzei, Severini 2003, 198; Bulgarelli 2003, 211. Una d’elles està feta 
amb fossa delimitada per blocs de pedra i lloses de marbre reutilitzades que formen una espècie de 
sarcòfag de maçoneria. Dins seu es varen trobar nombrosos ossos humans sense connexió anatòmica 
associats a fragments ceràmics de l’antiguitat tardana, com, per exemple, nombrosos fragments d’àmfores 
amb parets acanalades produïdes probablement a l’Orient mitjà (Vingo 2011, 126 i 133) 
166 Gràcies a la documentació escrita es té constància que, cap el final del segle X, el monestir fou 
encomanat als monjos lerinesos (Varaldo 2003, 206; Bulgarelli 2003, 211). 
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Figura 3.38. Detall de les restes arqueològiques  
de l’església paleocristiana (Archivio Riserva 

Naturale Bergeggi) 

 
Figura 3.39. Restes arqueològiques de  

l’església paleocristiana (Archivio  
fotografico Comune di Bergeggi) 

 
MONTECRISTO (TOSCANA, ITÀLIA) 
 
Les narracions hagiogràfiques que conten l’estada a Montecristo (Números 7 de la 
Figura 3.1.) de Sant Mamilià, però sobretot l’epistolari de Gregori Magne167, han 
permès advocar l’existència d’un monasterium en aquesta illa de l’Etruscum mare 
(Zucca 2002b, 63), que probablement hauria començat com un assentament de caire 
eremític amb formes de vida més bé precàries i, per tant, difícilment identificables, i que 
hauria evolucionat en un segon moment cap a una forma cenobítica (Pergola, Mazzei, 
Severini 2003, 203). 
 
A l’actualitat encara es conserven les restes de l’església monàstica medieval i del 
claustre. Entorn a aquell monestir hi ha diverses grutes, una de les quals, transformada 
en capella, s’anomena encara gruta di San Mamiliano. Però malauradament no s’ha fet 
a l’illa cap investigació que hagi pogut documentar l’existència d’estructures anteriors 
al segle XI (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 202). Per tot plegat, l’examen comparat 
entre les fonts escrites i les arqueològiques encara no permet establir la presència 
efectiva d’assentaments monàstics a l’illa en època tardoantiga (Pergola, Mazzei, 
Severini 2003, 203). 
 

 
Figura 3.40. Vista aèria de l’illa de Montecristo 

(Google Maps) 

 
Figura 3.41. Mapa de l’illa de Montecristo  

(Google Maps) 
 

                                                 
167 Ep. I, 49 (Biarne 2000, 361 i 369; Pergola, Mazzei, Severini 2003, 202). 
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GIGLIO (TOSCANA, ITÀLIA) 
 
Respecte a l’illa de Giglio (Número 8  de la Figura 3.1.), són controvertides les notícies 
hagiogràfiques que relacionen a sant Mamilià amb un monestir a l’illa ja de la segona 
meitat del segle V (Biarne 2000, 360-361; Pergola, Mazzei, Severini 2003, 202), tot i 
que J. Biarne no ho desestima del tot (Biarne 2000, 361). 
 
En el port actual de Giglio s’hi ha documentat una vil·la i un port d’època romana, un 
complex que es considera iniciat en el segle I aC i que fou ampliat en els primers temps 
de l’Imperi. Excavacions arqueològiques recents han evidenciat la continuïtat de 
freqüentació d’aquella vil·la almenys fins el final del segle IV, i del seu ús parcial 
almenys fins el segle VII, un ús parcial també associat a qualcun ambient emprat com a 
lloc d’enterrament. A la zona central de l’illa on una campanya de prospecció va 
permetre identificar materials medievals i restes d’estructures que podrien pertànyer a 
fortificacions, caldria realitzar-hi una recerca arqueològica més intensiva (Pergola, 
Mazzei, Severini 2003, 202)168. 
 
Les ceràmiques trobades a l’illa han estat considerades la prova de l’existència d’un 
comerç mediterrani de llarga distància actiu entre els segles V i VI dC (Menchelli, 
Renzi, Capelli 1997, 384). De fet, fins i tot, s’ha arribat a afirmar que els materials 
africans podrien arribar a datar de finals del segle VI/inici del segle VII. Aquest comerç 
es considera connectat a la represa general del sistema productiu i distributiu bizantí 
fortament condicionat per les motivacions d’ordre polític i vinculat al sistema defensiu 
bizantí inserit en el circuit comercial (Pasquinucci et al. 1996, 1420). 
 
Tanmateix, tot i aquestes troballes, no es considera que estigui fonamentada la 
presència efectiva d’assentaments monàstics a l’illa en època tardoantiga (Pergola, 
Mazzei, Severini 2003, 203). 
 

 
Figura 3.42. Vista aèria de l’illa  

de Giglio (Google Maps) 

 
Figura 3.43. Mapa de l’illa  
de Giglio (Google Maps) 

 

                                                 
168 L’illeta de Giannutri tindria una història lligada a la del Giglio, però tampoc no es coneix cap notícia 
relativa a assentaments monàstics tardoantics (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 202-203). 
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KNEISS (TUNÍSIA) 
 
Són diversos els autors que donen per fet que a l’illot de Dzirat el Laboua de les illes 
Kneis de la costa oriental de Tunísia (Número 10 de la Figura 3.1.), s’hi troben les 
restes arqueològiques d’un dels monestirs fundats per Fulgenci169.  
 
L’arxipèlag de les Kneiss es troba localitzat prop de la costa tunisenca allà on 
actualment hi ha un golf pantanós poc profund (Cintas, Cintas 1940, 243). Les 
característiques físiques del lloc respecte a la badia de la Skhirra, les fonts escrites 
antigues i medievals, i les troballes arqueològiques, han permès proposar l’existència 
d’una important zona portuària al sud-oest de l’arxipèlag. Estudis geomorfològics 
semblen demostrar que els actuals illots de les illes Kneiss haurien conformat a 
l’Antiguitat una única illa d’uns 20 km de llargada per aproximadament 10 km 
d’amplada, on el monestir hauria ocupat un lloc central. Actualment l’arxipèlag es troba 
a uns 7 km de la costa, però tot fa pensar que a l’Antiguitat estava més a prop170. L’illa 
ja apareix citada en el portolà Pseudo-Scylax d’època antiga (Trousset et al. 1992, 239; 
Trousset 2007, 4252). També es trobaria mencionada en diversos portolans medievals 
catalans així com d’altres d’època moderna171, la qual cosa indica l’important paper 
d’aquesta illa dins de les rutes de navegació durant l’edat mitjana172. 
 
J. Cintas i P. Cintas ja varen plantejar que el mateix nom de Kneiss, plural de Knissia, 
podia fer al·lusió a edificis cristians antics. De fet, també varen fer notar que la tradició 
local dels pescadors tunisencs situava una església a cadascun dels illots, i que la 
principal estava a l’illot Central (= illot de Dzirat el Laboua), el qual hauria estat ocupat 
pel pape que els pescadors anomenaven “Baba”. També varen constatar l’existència a 
l’illot Central d’un marabout très vénéré, on els autòctons encara hi aportaven 
religiosament petits peixos com a ofrenes173. 
 
A la part sud-oest de l’illot Central es va identificar una edificació ran de mar amb dues 
cisternes, fetes amb carreus portats de terra ferma i referides amb un morter de calç de 
color gris en el que s’hi varen afegir cendres per a millorar la impermeabilitat. També 
es va documentar una gran llinda i un fragment de cornisa motllurada fetes amb una 
pedra de color groc que no és de l’illot, així com una columna de marbre de color blanc 
(Cintas, Cintas 1940, 247). Quan la marea està baixa, a la platja, sobretot en aquesta 
part sud-oest de l’illot, es poden apreciar innumerables fragments de ceràmica, molts 
d’ells corresponents a àmfores, algunes de les quals correspondrien a exemplars 
africans del tipus Keay LXIIA (Cintas, Cintas 1940, 248-249; Trousset et al. 1992, 239-
240). 
 

                                                 
169 Cintas, Cintas 1940; Garrigue 1953, 177; Courtois 1955, 308; Paskoff, Slim, Trousset 1991, 525; 
Leveau, Trousset 2000, 9; Trousset et al. 1992; Zucca 2002b, 63; Trousset 2007. Amb anterioritat, J. 
Partsch, Ch. Tissot i Ch. Diehl, ja havien proposat la localització a l’arxipèlag de les Kneïs del monestir 
on es va retirar Fulgenci, mentre que, altres investigadors com M. Saumagne, M.L. Poinssot i R.P. 
Lapeyre, proposaven o no en descartaven altres possibilitats (Cintas, Cintas 1940, 243; Trousset et al. 
1992, 229, 231 i 237; Trousset 2007, 4252). 
170 Paskoff, Slim, Trousset 1991, 518 i 525; Trousset et al. 1992, 225-228, 234-235 i 245-246; Leveau, 
Trousset 2000, 9; Trousset 2007, 4252. 
171 Paskoff, Slim, Trousset 1991, 525; Trousset et al. 1992, 229 i 245-246; Trousset 2007, 4254. 
172 Cal citar a més, que les Kneiss també són citades en Il Compasso da Navigare com a una única illa 
anomenada Isola de li Frizoli (Motzo 1947, 69-70). 
173 Cintas, Cintas 1940, 246; Trousset et al. 1992, 231; Trousset 2007, 4251. 
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A la part nord-est de l’illa s’hi hauria localitzat el “cementiri dels monjos”. En aquest 
indret les sepultures són molt nombroses i pareix que estan totes espoliades. La major 
part d’aquestes estan fetes amb teules de ceràmica planes de 0,32 per 0,42 m, utilitzats 
tant per a les parets com per a les cobertes. També s’hi va localitzar un fragment de 
coberta de sarcòfag de marbre blanc, columnetes de marbre, i cipus de pedra. També 
era de marbre blanc una peça que cobria una de les sepultures. Aquesta era rectangular i 
feia 0,40 m d’amplada, 9 cm de gruixa i fins a 0,66 m de llargada, tot i que cal indicar 
que originalment havia de ser més llarga. Presentava decoració a tots dos costats amb 
creus patades, pàmpols i raïm. També es varen localitzar dos capitells fets amb calcària 
decorats amb fulles d’acant i un crismó, constituït aquest per una creu patada i l’alfa i 
l’omega en distint ordre en cadascuna de les peces (Cintas, Cintas 1940, 247-249). 
 
Els descobriments publicats per J. i P. Cintas foren completats durant la campanya de 
1941 dirigida per G.L. Feuille. D’aquesta forma es va poder apreciar a l’illot Central de 
les Kneiss un conjunt d’edificacions força extens (36 x 20 m) fet de maçoneria i de 
blocs de grans dimensions174. Allà, els diversos elements arquitectònics com capitells 
amb crismons, claus d’arc fets en pedra calcària groga importada, columnetes de marbre 
blanc, fragments de placa de marbre amb vetes de color blau-verd, fragments de teules 
de coberta, claustra de guix pels vitralls, cipus de pedra amb motius litúrgics, etc., foren 
indicadors més que suficients per a defensar-ne l’existència d’un santuari de culte 
cristià. De fet, es parla obertament de l’existència d’una petita església actualment mala 
de localitzar (Trousset et al. 1992, 231 i 242). 
 
A finals del segle XX, a l’angle nord del conjunt encara es reconeixia una construcció 
que G.L Feuille considerà que devia haver servit d’embarcador, però que també s’ha 
proposat que pogué ser un monument funerari o un far (Trousset et al. 1992, 241-242). 
 
Actualment totes aquestes restes arqueològiques es troben greument afectades per 
l’acció de les ones i l’augment del nivell del mar175. L’illeta on es troben aquestes 
estructures fa uns 45 m de llargada per 40 m d’amplada i assoleix un màxim de 4 m 
sobre el nivell del mar. De fet, l’illa més alta de les Kneiss (Illa Gran o Dzirat el 
Bessila) no arriba als 10 msnm176. En aquesta i a les de Dzirat el Hajar (= illot Nord) i 
Jezirat el Rharbia (=illot Sud) encara s’hi poden apreciar les ruïnes de diverses 
cisternes, mig excavades a la roca i impermeabilitzades amb “formigó”, així com punts 
d’aigua artificials177. Pels seus voltants s’hi troben abundants restes ceràmiques d’època 
antiga, entre les que hi destaquen les àmfores africanes tardanes. Cal esmentar a més, 
que s’ha remarcat sovint la riquesa pesquera de les aigües de l’arxipèlag de les Kneis, 
així com l’existència de pesqueries de tots temps178. 
 
Així, l’arqueologia confirma les informacions del Ferrandus a la Vita Fulgentii, XII, 
quan es refereix a un monestir amb plurimis viventibus ...,  multos viros ..., o multitudini 
monachorum, amb unes edificacions monacals gens precàries on alguns monjos hi 
habitaren des de ben joves fins a la vellesa (Trousset et al. 1992, 243-44). 
                                                 
174 Un dels blocs arriba als 0,56 x 0,49 x 0,55 m (Trousset et al. 1992, 241). 
175 Hi ha estructures arqueològiques actualment submergides on es poden identificar fragments ceràmics 
“d’època romana” (Trousset et al. 1992, 241-242). 
176 És de forma aproximadament circular, d’uns 2,5 km de diàmetre (Trousset et al. 1992, 228; Trousset 
2007, 4252). 
177 Les cisternes de l’illot Sud foren interpretades per Ch. Tissot i Ch. Diehl com a pertanyents al monestir 
de Fulgenci (Trousset et al. 1992, 229). 
178 Trousset et al. 1992, 228-229 i 239; Paskoff, Slim, Trousset 1991, 525; Trousset 2007. 
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Figura 3.44. Vista aèria de l’arxipèlag de  

les Kneiss (Google Maps) 

 
Figura 3.45. Mapa de l’arxipèlag de  

les Kneiss (Google Maps) 
 

 
Figura 3.46. Arxipèlag de les Kneiss (Garrique 
1953, 175 a partir de Cintas, Cintas 1940, 245) 

 
Figura 3.47. Arxipèlag de les Kneiss  

(Trousset et al. 1992, 232) 
 

 
Figura 3.48. Exemples d’elements lítics amb símbols cristians trobats a l’illot  

Central de les Kneiss = Dzirat el Laboua (Cintas, Cintas 1940) 
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Figura 3.49. Edificacions descobertes a l’illot Central 
de les Kneiss = Dzirat el Laboua (Feuille 1942 agafat 

de Trousset et al. 1992, 232) 

 
Figura 3.50. “Estructures del monestir de 

Fulgenci” del nord-est de l’illot Central de les 
Kneiss = Dzirat el Laboua (Trousset et al. 

1992, 242). 

 

 
Figura 3.51. Illot Central de les Kneiss = Dzirat el Laboua  

l’any 1988 (Trousset et al. 1992, 242). 
 

 
Figura 3.52. Illes Kneiss i Kerkennah (Paskoff,  

Slim, Trousset 1991, 518). 
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CHILMI (KERKENAH, TUNÍSIA) 
 
Segons Ferrandus, a l’insula Chilmi hi va viure Fulgenci durant sis mesos en un 
monasterium que hi havia fet construir. Aquesta illa estaria situada a l’arxipèlag de 
Circina = Cercina = Kerkennah = Kerkna179. 
 
Les dimensions de Circina (Número 11 de la Figura 3.1.) s’han reduït molt durant els 
darrers dos mil·lennis, donat que el nivell del mar ha arribat a pujar fins a 2 m. Segons 
Plini el Vell l’illa de Circina arribava als 37 km de llargada i rondava majorment la 
meitat de km d’amplada, mentre que actualment l’arxipèlag arriba només a un màxim 
de 30 i 14 km respectivament. De fet, en l’actualitat està constituïda realment per dues 
illes principals (Gharbia = Dzira o Mellita i Cherguia = Kerkena) i una dotzena d’illots 
que cobreixen una superfície d’uns 150 km2, amb una alçària màxima de 13 m sobre el 
nivell del mar. Tot plegat conforma l’arxipèlag anomenat actualment de Kerkena que es 
troba a uns 20 km de la costa tunisenca180. 
 
Per a la població de l’arxipèlag la pesca ha estat sempre un element de cabdal 
importància. Segons Herodot, Kyraunis era plena d’oliveres i de vinyes, res a veure amb 
la pobre arboricultura de l’actualitat, on destaca l’elevat nombre de palmeres en una 
terra sovint massa salobrosa (Trousset 2005).  
 
Són nombroses les fonts escrites gregues i llatines que fan esment dels esdeveniments 
històrics succeïts a l’arxipèlag durant l’època antiga i, a més, les restes arqueològiques 
que s’hi documenten en mostren una ocupació humana força important (Trousset 2005). 
S’han pogut documentar tres llocs amb cubetes que demostren una producció 
relacionada amb els recursos marins, ja sigui salaons, salses i, tal vegada també, 
porpra181. També s’hi troben pedreres per a l’extracció de calcària llargament explotades 
en el temps (Cintas, Cintas 1940, 246; Paskoff, Slim, Trousset 1991, 529-532). A l’illa 
de Gharbia s’hi troben les ruïnes d’un gran assentament urbà i portuari d’època antiga 
conegut com a Cercina, actualment parcialment submergit. Aquest port i la vila 
semblen haver conservat certa importància fins a l’antiguitat tardana, donat que es té 
constància de la presència en el concili de l’any 484 d’un episcopus Circinitanus a la 
llista de la província Byzacena (Trousset 2005). 
 
Malauradament fins a dia d’avui no està gens clar on estava localitzat el monestir fundat 
per Fulgenci i on es va retirar fins a la seva mort. S’ha plantejat la possibilitat que 
aquest estàs a l’illot de Roumedia (= Roummadiya) o a la península de En fer-Rkik182, 
però per ara no és pot donar res per cert (Trousset 2005). L’esmentat illot té actualment 
unes 160 ha i arriba a un màxim d’entre 3 i 4 msnm. 
 

                                                 
179 Courtois 1955, 308; Colombás 1974, Vol. I,  290, Trousset et al. 1992, 225; Zucca 2002b, 63. 
180 Paskoff, Slim, Trousset 1991, 518; Trousset et al. 1992, 244; Leveau, Trousset 2000, 8-9; Trousset 
2005 
181 Paskoff, Slim, Trousset 1991, 536-544; Trousset et al. 1992, 233; Trousset 2005 
182 Prop d’aquesta hi ha les catacumbes de Kraten considerades d’època tardana (Trousset 2005). 
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Figura 3.53. Vista aèria de l’arxipèlag de  

Kerkena (Google Maps) 

 
Figura 3.54. Mapa de l’arxipèlag de  

Kerkena (Google Maps) 

 

 
Figura 3.54. Mapa de l’arxipèlag de Kerkena. Les lletres “Rm” marquen 
la localització de l’illot de Roumedia (= Roummadiya), mentre que les  

“ER” indiquen la península d’Enf er Rkik (Trousset 2005, Fig. 1) 
 

 
Figura 3.55. Vista aèria de l’illot de Roumedia (= Roummadiya)  

i de la península d’Enf er Rkik (Google Maps) 
 
CULLERA (PAÍS VALENCIÀ, ESPANYA) 
 
A l’illeta de Cullera (Número 12 de la Figura 3.1.), situada davant de la costa llevantina 
de la península Ibèrica183, a uns 35 km al sur de Valentia (Ribera, Rosselló 2012, 389), 
hi havia el jaciment anomenat la Punta de l’Illa. També ha rebut el nom d’illa dels 
Pensaments. Actualment es troba unida al cap de Cullera o cap Blanc, i pateix una forta 
pressió urbanística.   
 

                                                 
183 Concretament “en la Punta de l’Illa del Portitxol” (García, Rosselló 1992, 693), un topònim que 
il·lustra ben bé les característiques portuaries del lloc. 
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A les excavacions realitzades en els anys 50 i 60 del segle XX, es descobriren tota una 
sèrie d’estructures i de materials que s’han atribuït a la comunitat monàstica que hi va 
habitar184. Entre les estructures descobertes en destacaven una sèrie d’habitacions, un 
“embarcador”, i un tancat rectangular (Reynolds 1993, 81). Entre els materials 
recuperats es pot assenyalar un important conjunt ceràmic, compost per vaixella de 
taula185, àmfores186, llànties187, ampullae188, estris de cuina189, ceràmica comuna190 i 
tègules. També es va trobar un lot de vidre (Rosselló 2000, 149) i de bronzes, format, 
aquest últim, per espàtules, monedes, una estàtua de Bacchus, i dues creus 
“litúrgiques”191. Convé esmentar, a més, la localització d’un ponderal bizantí de solidus 
actualment extraviat192, i un fragment de plat, de fins a 30 cm de diàmetre, fet amb un 

                                                 
184 Llobregat 1977; Rosselló 1995; Marot 1997, 171 i 186; Gutiérrez 1998, 167; Lagóstena 2001, 190; 
Caballero 2006, 106-107; Martínez Tejera 2007, 25, figs. 9 i 12; Vizcaíno 2009, 436 i 260; Reynolds 
2010, 122; Moreno 2011, 206-207, 287-288, 385, 417, 422 i 477. Aquest darrer autor conclou que les 
dades conegudes, tot i sense ser suficients, poden recolzar la identificació del jaciment amb un monestir 
del segle VI, i que existeixen exemples de comunitats monàstiques sinaítiques que resulten summament 
semblants (Moreno 2011, 207). 
185 Hi ha peces de TSAD i LRC que se situen en un context de la segona meitat del segle VI (Rosselló 
2000, 149). Tot i això, sembla clar que certs fragments trobats a l’illa, com per exemple, els tipus Hayes 
59A, 61, 61B, 64, 67, 70, 73, 76, 78, 80B, 81, 81A-B, 87, 91A-C, 93, 99A, B i C, 103 i 104A de TSAD; 
Rigoir 4, 6 i 8 de DSP; Hayes 3 de LRC; Lamb. 1/3 de Lucente; i una forma 37 de TSHT  proporcionen 
un ventall cronològic més ampli. 
186 Destaca l’excepcional estat de conservació d’algunes de les àmfores recuperades. Tres de les trobades 
senceres serien africanes, una de les quals correspon al tipus Keay LXIIA (Keay 1984, 348; Reynolds 
1993, 82). També s’haurien documentat les àmfores africanes Keay XXXV, XXXVI, LXI, LXII i, 
s’haurien considerat de la mateixa procedència els exemplars anomenats I, II i III de Punta de l’Illa 
(García, Rosselló 1992; Rosselló 1995, 157 i 160). D’aquests darrers J. Vizcaíno n’ha exposat les 
similituds amb a les problemàtiques Keay XXXII (Vizcaíno 2009, 261), però tot apunta que serien 
realment dels tipus RE-0103 eivissencs (Ribera, Rosselló 2012, 386, 389 i 392). A Cullera també 
s’haurien trobat àmfores orientals LRA1/Keay LIII i perfils complets de LRA4/Keay LIV i Keay LXVI, 
així com àmfores de petites dimensions Keay LXXII i LXXIX (Rosselló 1995, 157 i 160; 2005, 395). 
Aquestes darreres s’han considerat com una mostra de les probables connexions amb les Balears 
(Vizcaíno 2009, 261). Finalment també cal esmentar la identificació de fragments d’àmfores dels tipus 
Keay IB, III, XIII, XIX, XXV, XXXVA i B, XXXVIB, LV, LXV (Pascual et al. 1997, 182). Recentment 
s’ha fet una revisió i actualització de les àmfores trobades a l’illot de Cullera i s’ha afirmat que es poden 
entreveure dues fases principals, una centrada en la meitat del segle V i una altra del final del segle VI o 
de l’inici del segle VII (Ribera, Rosselló 2012, 389). En aquesta darrera classificació s’ha proposat la 
identificació d’àmfores de la Bètica dels tipus Keay 13C i 19A; eivissenques Keay 79 i RE-0103; 
africanes Keay 1, 3B, 25/3, 35A, 35B, 36B, 55, 61A, 61C i 62; orientals LRA1, 2, 4 i 5; i àmfores del 
tipus Keay LXXII de procedència indeterminada (Ribera, Rosselló 2012, 386, 389 i 392). 
187 Llumetes africanes Atlante VIII i X, així com d’altres que no presenten pasta africana (Pascual et al. 
1997, 182). 
188 Late Roman Unguentaria que són considerats propis de la segona meitat del segle VI i del segle VII i 
que serien originaris de la Mediterrània oriental (Rosselló 1995, 154-155; 2000, 149; Vizcaíno 2009, 260; 
Ribera, Rosselló 2012, 389). Rosselló proposava un origen palestí o de Panfilia (Rosselló 2000, 149 i 
155). Aquests ungüentaris haurien contingut oli santificat que se sol relacionar amb usos litúrgics o 
curatius i, probablement, l’Església participava en la seva comercialització (García, Rosselló 1993; 
Rosselló 1995, 155; 2000, 149).  
189 Cassoles africanes FCW 12.1, olles exvasades (Pascual et al. 1997, 182). 
190 Morters/bols amb decoració incisa, plats de ceràmica comuna imitació de la Hayes 61 de TSAD i bols 
amb bec (Pascual et al. 1997, 182) 
191 Reynolds 1993, 81; Rosselló 1995; 2000, 148; 2005, 397; Ribera, Rosselló 2007, 164 i 172. Entre les 
monedes n’hi ha d’imperials dels segles IV-V, del Regne vàndal (les més modernes de Guntamund 
d’entre el 485 i el 496, de Hilderic o Gelimer d’entre el 523 i el 533, i de Gelimer de 530-533), bizantines 
(especiament de Justinià), així com una peça del rei visigot Wamba d’entre el 672 i el 680 (Reynolds 
1993, 82; Gurt, Marot 1994; Marot 1997; 2000-2001). Aquesta moneda de Wamba correspon a un trient i 
seria la peça més moderna de l’indret (Rosselló 1995, 151). 
192 Marot 1997, 174 i 186; Vizcaíno 2009, 260; Ribera, Rosselló 2012, 389. 
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marbre de color blanc molt fi, que es considera que podria ser una pàtera d’ofrenes 
(Rosselló 1995, 152 i 155). De marbre blanc també es va trobar una petita basa i part 
del fust d’una columneta de finestra o de base d’altar d’uns a 10 cm de diàmetre 
(Rosselló 1995, 152 i 155; Ribera, Rosselló 2007, 164)193. 
 
Tot i que en un primer moment Mateu y Llopis va considerar que totes aquestes 
troballes es podien associar a una factoria o una petita fortalesa dels segles III a V dC 
(Reynolds 1993, 81)194, vint anys després de l’inici de les excavacions es varen 
relacionar amb un monestir i, fins i tot, amb el monestir citat a l’epitafi del bisbe 
Justinià del segle VI195. Aquesta proposta cronològica estaria en relació amb certs 
materials d’aquella sisena centúria, com poden ser tota una sèrie de monedes, i una 
llumeta africana (Reynolds 1993, 82), entre d’altres (Rosselló 1995, 157; 2005, 384; 
Pascual et al. 1997, 182). Davant les evidències arqueològiques del lloc, M. Rosselló 
també creu que aquest monestir pogué ser destruït a finals de la sisena centúria196, en el 
context de les accions bèl·liques que hi hagué entre el rei Leovigild i el seu fill 
Hermenegild, moment en què, gràcies a Gregori de Tours (Lib. De Glor. Conf. XII, 13), 
es té constància de la destrucció del monestir de Sant Martí situat entre Sagunt i 
Cartagena (Rosselló 1996, 446)197. De fet, sembla que s’hauria arribat a centrar aquesta 
destrucció entre els anys 582 i 584 (Pascual et al. 1997, 182)198, tot i que més 
recentment s’ha argumentat que aquesta darrera fase del monestir podria datar del final 
del segle VI o de l’inici del segle VII (Ribera, Rosselló 2012, 389)199. 

 
Cal esmentar que a part diverses monedes, també es varen trobar certes àmfores que 
remuntarien a època vàndala (Rosselló 1995, 155). Pareix que tindrien una datació 
semblant certs fragments ceràmics de vaixella fina que es poden remuntar al segle V i, 

                                                 
193 Marbre blanc amb vetes rosades que provindria de les canteres del Buixcarró (Rosselló 2000, 148). 
194 Interpretat com a una base naval per a protegir el Sinus Sucronensis, és a dir, la badia del riu Xúquer 
(Reynolds 1993, 82). 
195 Llobregat 1977; Rosselló 1995; 2000, 144-145; 2005; Lagóstena 2001, 190; Ribera, Rosselló 2007, 
163; 2012, 389; Moreno 2011, 207. E.A. Llobregat va ser el primer en plantejar la possibilitat d’una 
relació amb el culte al màrtir local Sant Vicenç i que la presència de nombroses monedes, entre d’altres 
raons arqueològiques i documentals, podrien estar mostrant l’existència d’un santuari dedicat al seu culte 
(Reynolds 1993, 82; Rosselló 1995, 152 i 157-158; 2000, 144-145). Per a una revisió actualitzada de tot 
plegat vegeu: Rosselló  2005 i Moreno 2011, 207 i 288. Justinià pertanyia a una de les grans sagues 
sacerdotals i amb un ric patrimoni personal, que hauria estat bisbe de València durant la primera meitat 
del segle VI dC. Seguint l’esmentat epitafi, M. Rosselló planteja l’existència d’una comunitat cenobial 
femenina a l’illa cullerense recordant que a mitjan segle XX ja s’havia proposat que la lectura de la lauda 
de Justinià podia fer referència a un monasterio dúplice (Rosselló 2000, 150; 2005, 385; Ribera, Rosselló 
2007, 164). 
196 A partir de les àmfores es proposa una datació del segle VI avançat i, tenint presents les evidències 
arqueològiques i les fonts textuals, s’hauria produït una destrucció del darrer quart del segle VI (Rosselló 
1995, 155; Ribera, Rosselló 2007, 163).  
197 L’any 2000 el mateix autor parla d’una destrucció i abandonament precipitat del lloc a finals del segle 
VI com a conseqüència del procés d’integració d’aquells territoris valencians al Regne visigot de Toledo, 
esdevingut durant el regnat de Leovigild (569-586), i les resistències antiarrianes de part de la jerarquia 
catòlica local (Rosselló 2000, 145 i 149-150).  
198 J. Vizcaíno també cita un nivell de destrucció/abandonament en temps de Leovigild (Vizcaíno 2009, 
711). Més recentment, M. Vallejo diu que es pot considerar firmemente que el monasterio de l’Illa de 
Cullera fuera el de San Martín atacado por Leovigildo (Vallejo 2012, 255). 
199 L. Caballero i F.J. Moreno ja havien proposat una cronologia dels segles VI i VII per a l’assentament 
monàstic (Caballero 2006, 106-107; Moreno 2011, 477). 
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tal vegada, fins i tot al segle IV dC200. Tots aquests materials podrien il·lustrar 
l’existència d’una comunitat monàstica a l’illa de Cullera anterior a la capella, ermita o 
monestir que hi hauria fet construir el bisbe Justinià de València en el segle VI dC 
(Rosselló 2005, 384-385)201, tot i que, malauradament, donat que el jaciment fou arrasat 
per un lamentable procés urbanitzador, mai no es podrà arribar a saber com va ser 
realment tot plegat. 
 
Les estructures descobertes a l’illa de Cullera s’han vinculat a diferents usos. Una 
d’elles, localitzada en el centre (Zona I) i en el lloc més alt de tot l’illot, de planta 
rectangular i amb una orientació E-W202, es va relacionar amb un possible edifici 
cultual (església o capella) tant per les seves característiques constructives, com pel 
mobiliari que hi va aparèixer203. A l’anomenada Zona II es varen poder identificar 
quatre edificacions més, totes elles de planta rectangular allargada, amb una orientació 
N-S, que foren segurament emprades com a magatzems, tot i que no es descarten altres 
possibilitats com les de refectori, cuina, etc204. Altres estructures aparegudes a 
l’anomenada Zona III no es van poder interpretar (Rosselló 1995, 152-154, 159; 2000, 
145-147), tot i que més recentment s’ha proposat que fossin cel·les (Ribera, Rosselló 
2007, 164 i 171; Martínez Tejera 2007, 30).  

 
De tota manera, l’estructura més espectacular que hi havia a l’illa de Cullera era un gran 
mur, localitzat en la vessant sud de l’illot. Aquest, a més de mur de contenció, també 

                                                 
200 Aquestes serien les Hayes 59, 61B, 64, 67, 70, 73, 76, 78, 80 i 81 de TSAD, la Lamb. 1/3 de TS 
Lucente. Respecte a les àmfores identificades a l’illa de Cullera, també correspondrien molt probablement 
a aquestes datacions més antigues les Keay IB, III, XIII, XIX i XXV. 
201 A partir de les argumentacions de L. Caballero respecte al fet que la definició de Justinià en el seu 
epitafi com a “governador de monjos” no implica necessàriament que exercís una labor fundacional, F.J. 
Moreno considera que, seguint els mandats conciliars, aquell es va alçar com a guia espiritual i com a 
màxima autoritat disciplinària de la diòcesis que dirigia (Moreno 2011, 207).  
202 Segons les planimetries publicades (Rosselló 1995, 157; 2000, 145) no seria exactament E-W, sinó 
més bé NW-SE. 
203 Edificació de fins a 13,5 m de llargada per 8,75 m d’amplada, amb habitacions internes d’entre 2,35 i 
3,25 m d’amplada. Els seus murs perimetrals feien 1,10 m d’amplada, mentre que les seves parets 
internes només arribaven als 0,95 m . L’habitació més gran, la de la meitat meridional, presentava restes 
d’un paviment fet de morter. De les dues habitacions de la meitat septentrional en destaca que a la petita 
es va trobar una basa de pilar motllurada, mentre que la gran presentava restes de referit de morter de calç 
en una de les seves parets (Rosselló 1995, 152-153; 2000, 145-146; Ribera, Rosselló 2007, 163-164). A 
l’enderroc d’aquesta edificació es varen trobar dues creus de bronze, un tresoret amb una quarantena de 
monedes, ungüentaris, un fragment de creu patada de pedra, restes de referit de morter i trossos de morter 
amb empremtes de canyís. També es varen trobar abundants teules amb una curvatura suau i amb estries 
longitudinals a la superfície, i, en menor nombre, teules planes. Totes elles feien pensar en una teulada a 
dues aigües feta amb canyes i morter i coberta amb aquests elements ceràmics (Rosselló 1995, 152; 2000, 
146). Respecte a la creu patada de pedra calcària s’ha ressaltat que encara conserva restes de pigment 
vermell i que aniria embeguda a l’obra ja que la cara posterior està simplement desbastada (Ribera, 
Rosselló 2007, 164). Tots aquests detalls de l’immoble són recollits per J.M. Moreno, però, en canvi, el 
defineix com a “suposada església” que d’haver-ho estat seria d’un tipus poc habitual, sense que es pugui 
confirmar amb seguretat el seu ús com edifici de culte, tot i que fa notar que recorda vagament a un model 
d’església, senzill i allunyat dels trets prototípics de l’arquitectura eclesiàstica, associat a monestirs de la 
península del Sinaí (Moreno 2011, 206-207, 287, 385 i 477). 
204 D’aquests quatre edificis, tres feien 19,20, 19 i 10 m de llargada, entre 4,20 i 5,30 m d’amplada i 
tenien uns murs d’uns 70 cm de gruixa. El més petit fou l’únic que es va poder excavar mínimament en 
condicions i en ell es varen trobar diverses àmfores vora les parets que encara romanien in situ. Aquest 
fet, juntament amb el què fos un edifici allargat sense divisions internes farien que es confirmés com a 
lloc d’emmagatzematge. En canvi les altres edificacions varen ser arrasades sense excavació arqueològica 
prèvia (Rosselló 1995, 153-154, 159; 2000, 144, 146-147; Moreno 2011, 206-207, 422 i 477).  
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havia pogut servir com a mur de defensa (Rosselló 1995, 154)205. Aquesta tanca també 
sembla que apareixeria mencionada a l’epitafi del bisbe Justinià de València, qui hauria 
rodejat l’illa amb un mur206 (Rosselló 1995, 159; 2000, 147-148; Ribera, Rosselló 2007, 
164). S’ha fet notar que tancava una terrassa de prop de 40 m de llargada (Caballero 
2006, 106-107). 
 
Inicialment s’havia dit que totes les construccions documentades a l’illa eren fetes amb 
pedres de mida mitjana lligades en sec (Rosselló 1995, 152; 2000, 145 i 147), però 
observant les fotografies del monument abans de la seva destrucció (Rosselló 2000, 
146-147), pareix que també es pot parlar de pedres grans i, tal vegada, lligades amb 
argila, com a mínim en certs casos. 
 
A Punta de l’Illa es varen identificar diversos exemplars d’àmfora amb grafits fets 
abans i després de la cocció (García, Rosselló 1992). També es varen recollir uns 
fragments ceràmics, normalment corresponents a trossos d’àmfora, que presenten 
decoracions incises postcocció, normalment per les dues cares. Les seves decoracions 
són sovint vegetals (palmera, ...) o animals (per exemple un ocell), i es consideren 
influenciades per models orientals o bizantins. També es poden identificar estrelles de 
cinc o vuit puntes (Rosselló 1995, 156-157; Vizcaíno 2009, 386).  
 
Certament el conjunt de materials mobles que es varen trobar a Cullera pareix prou 
significatiu per poder relacionar-ho amb un monestir, sobretot pel que fa a les creus de 
bronze, la creu de pedra, diversos ungüentaris provinents de la Mediterrània oriental 
amb estampilles monogramàtiques en grec o amb motius cruciformes, l’abundància de 
monedes, una base i part del fust d’una columneta de marbre, etc. Tot plegat, per tant, 
serà de gran ajuda per poder interpretar algunes de les troballes de Cabrera. 
 
Per altra banda, si es dóna per bo que l’epitafi del bisbe Justinià de València es pot 
relacionar amb l’illa de Cullera, cal esmentar que també s’hi menciona un 
alumbramiento de una fuente de agua dulce por parte del obispo al romper la peña del 
islote207, actuación que tiene paralelos con la de Santo Fructuoso (Vit. Fuct., 7) al 
fundar un monasterio en una isla gallega (Ribera, Rosselló 2007, 164). 
 
Cal citar també que L. Lagóstena esmenta altre cop les cites a possibles instal·lacions 
pesqueres208 a l’illa de Cullera, tot i que reconeix que posteriorment es van identificar 
com a restes d’un edifici monàstic del segle VI (Lagóstena 2001, 190). Aquestes 
“possibles instal·lacions pesqueres” semblen ser actualment indemostrables, però, sí 
que s’ha documentat una factoria relacionada amb els recursos marins, fundada en el 
segle V i en ús fins a mitjan segle VI, o una mica més tard, a terra ferma, prop de l’illot 

                                                 
205 L’autor, al final del treball, es decantaria més per a interpretar-lo com a un simple dic (Rosselló 1995, 
159), però l’any 2000 considerà que tal vegada es tractava d’un mur de protecció, o simplement un tancat, 
habitual en els recintes monàstics segons la documentació escrita recollida per Martínez Tejera l’any 
1998 (Rosselló 2000, 147-148; Ribera, Rosselló 2007, 164). Moreno, tractant les murades i tanques dels 
monestirs de tota la cristiandat de la tardoantiguitat i l’alta edat mitjana, afirma que a la península Ibèrica 
hi ha referències, algunes encara per confirmar, com les de Punta de l’Illa però, més endavant, descrivint 
els edificis o espais monacals de l’illot esmenta una “tanca monàstica” (Moreno 2011, 417 i 477). 
206 Segons l’epitafi el bisbe Justinià “va envoltar una illa de la mar amb meravellosa fortificació” 
(Rosselló 2005, 385).  
207 “Trencant la pedra trobà una font dolcíssima” (Rosselló 2005, 385). 
208 S’havia arribat a considerar fins i tot com a una factoria d’època constantiniana (Ribera, Rosselló 
2007, 163). 
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on hi va haver el monestir. Es tracta d’una factoria que, segons els investigadors que 
han estudiat el lloc, s’ha de posar en relació amb les activitats econòmiques de la 
comunitat monàstica de la contrada (Ribera, Rosselló 2007b, 190). D’altra banda, 
aquest emplaçament estaria en relació amb un port actiu en temps de l’antiguitat 
tardana209, el Portus Sucronem del que ens han arribat referències de l’època 
(Lagóstena 2001, 190). 
 
Finalment, convé remarcar que Cullera no hauria estat mai sota domini bizantí i que 
l’estreta similitud que hi ha entre les ceràmiques i les monedes de l’illa amb les de les 
zones imperials s’han justificat per la seva proximitat (Vizcaíno 2009, 260 i 812)210. En 
aquesta tesi però, es proposaran a més unes altres possibles raons vinculades amb el 
monacat. 
 

Figura 3.56. Vista aèria del que fou l’illa  
de Cullera (Google Maps) 

 
Figura 3.57. Vista actual del que fou l’illa de 

Cullera (panoramio.com) 
 

 
Figura 3.58. Restes arqueològiques de l’illa de Cullera (Rosselló 1995, 157). Els anys 2005 i 2007 es 

torna a publicar el mateix mapa però indicant la Zona I com a Edifici de Culte, la Zona II com a Cellers o 
Cellaria, la Zona III com a Cel·les i les estrelles amb la línia discontinua com a Mur de tanca (Rosselló 

2005, 394; Ribera, Rosselló 2007, 171) 
 

                                                 
209 Descrit per Reynolds com a petit port actiu en els segles VI-VII (Reynolds 2010). 
210 Es defensa que el comportament monetari i de tot el material en general, sobretot el ceràmic, i encara 
més pel que fa als Late Roman Unguentaria, és més propi de l’àrea bizantina que no pas la visigoda 
(Vizcaíno 2009, 717).  
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Figura 3.59. Església o capella de l’illa de Cullera (Rosselló 2000, 145 i 147) 

 
 

 
Figura 3.60. Creu patada de pedra 
de Cullera (Rosselló 2000, 396) Figura 3.61. Construccions de l’illa de Cullera (Rosselló 2000,147) 

 
EUMORFIANA I PALMARIA (CAMPÀNIA?, ITÀLIA) 
 
Respecte a les comunitats monàstiques de les illes d’Eumorfiana (= Orphiaria) i de 
Palmaria citades a l’epistolari de Gregori Magne (Número 13 de la Figura 3.1.) cal dir 
que no se’n té cap més coneixement significatiu, de fet, tal i com s’ha apuntat, ni tan 
sols és segur saber a quines illes correspondrien actualment les referències del papa 
Gregori. Tot i això algun autor situa un monasterium a l’insula Eumorfia, la qual es 
considera localitzada en front de la costa campana (Zucca 2002b, 63), i s’identifica, 
amb dubtes, amb l’illot anomenat Scoglio la Botte  localitzat a unes 7 milles al sud de 
l’illa de Ponza (Purcell 2000, 648). Del monestir de la Palmaria de la Campània, avui 
anomenada Palmarola (Purcell 2000, 651), res no se n’ha pogut aclarir211. 
 

                                                 
211 En Il Compasso da Navigare es diu que Sopre Gaeta XX millara en mare da garbino à IIII isole. La 
prima isola se clama Sano. L’altra se clama San Martino. La terza se clama Ponza. En la dicta Ponza à 
bono porto da lavante. E la quarta isola se clama Palmaria (Motzo 1947, 22). A la mateixa obra també 
es diu que Ponza è maiore de tucte l’altre isole, e per meczo l’isola è lo porto, et è da Levante una isola 
che se clama Sanom. Per Greco en capo de la ponta per tramuntana è l’isola de San Martino. L’altra 
isola che se clama Palmaria è a ponente uno millaro. Ancora sopre Gaeta en mare a pelago, per meczo 
dì XXX millara, sono II isole, che se clama Pontareta” (Motzo 1947, 22) i que De lo fredo de Corsega e 
de Sardegna all’isola de Ponsa CCCX millara per Levante” i “De la dicta Taolara a Ponsa CCXL 
millara per levante ver lo greco pauco (Motzo 1947, 100). 
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Figura 3.61. Arxipèlag de les illes  

Poncianes (NormanEistein) 
 
PALMARIA, TINO I TINETTO (LIGÚRIA, ITÀLIA) 
 
Tal i com s’ha apuntat, segons fonts hagiogràfiques locals, en temps de Gregori Magne, 
Veneri va ser eremita a l’illa del Tino de la Ligúria, i, tal vegada també a l’illa adjacent 
de Palmaria (Penco 1961, 22), tot i que  aquestes referències escrites no són gens clares 
(Frondoni 1995, 10; Pergola, Mazzei, Severini 2003, 198-199; i especialment: Vecchi 
1995). En qualsevol cas, l’existència de monasteria insulars a les tres illes lígurs de 
Palmaria, Tino i Tinetto ha estat proposada per Zucca (2002b, 63). C. Varaldo, 
analitzant les fonts literàries, fica dins el mateix sac a les tres, i afirma que totes elles 
varen seguir un procés particularment uniforme d’experiències monàstiques d’origen 
oriental que es varen anar difonent en els segles IV-V dC. Defensa que com a 
assentaments religiosos que foren, varen jugar, en temps medievals, un rol molt 
important per a tota la regió. Un rol lligat a la consolidació d’un monaquisme eremític 
d’origen oriental, difós sobretot en edat tardoantiga i altmedieval, i reprès en formes 
monàstiques benedictines més estables cap el final del segle X, per exhaurir-se, 
progressivament, durant la baixa edat mitjana (Varaldo 2003, 205). 
 
De l’arxipèlag format per les illes de Palmaria, Tino i Tinetto (15 de la Figura 3.1.) ben 
poca cosa se’n diu a les fonts escrites d’època clàssica (Mennella, Valentini, 2003, 
191)212. Palmaria es troba a un centenar de metres del continent, té una superfície  
d’unes 135 ha i el seu punt més alt es troba a 262 metres sobre el nivell del mar. L’illeta 
de Tino és d’unes 13 ha i d’un perímetre d’uns 2 km. Dista 2,5 km del continent i 500 
metres de l’illa Palmaria. Més al sud del Tino, pràcticament a tocar seu, hi ha el petit 
illot del Tinetto, el qual te una superfície de només al voltant d’una sola hectàrea. Totes 
tres illes apareixen puntejades i amb els corresponents noms a les cartes nàutiques 
medievals, i també es troben descrites a Il Compasso da navigare (Varaldo 2003, 206 i 
208)213. 
 
A l’illa de Palmaria encara avui hi té una seu la Marina Militare. La seva vessant 
occidental està caracteritzada pels espadats, mentre que la part oriental és més planera, 
inclinada suaument cap el mar. Presenta una densa vegetació i ja fou freqüentada en 
època prehistòrica. A mitja milla cap a mar oberta es troba la petita illa de Tino, 

                                                 
212 El fet que siguin tan parques les informacions sobre elles a les fonts escrites d’època clàssica ha estat 
interpretat com una mostra de la petitesa dels assentaments i l’escassa rellevància dels seus recursos 
econònmics. Per tant, aquestes illes varen estar poc o gens habitades (Mennella, Valentini, 2003, 191). 
213 Porto Venaro è bono porto dentro dall’isola. E so llà III isole: specialmente l’isola granne, en la 
quale à lo porto de la terra ferma. De fora l’altra isola che à nome Tiro, e l’altra de fora se clama Tireto 
(Motzo 1947, 19). 
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semblant en orografia i característiques ambientals. Finalment, el Tinetto és quasi un 
apèndix de Tino, pràcticament un bec dins la mar on, al contrari que a Palmaria i Tino, 
no hi ha cap arbre, només una mica de vegetació arbustiva (Frondoni 1995, 9).  
 
A Tino es varen identificar les restes d’una petita església que pareix que podria ser ben 
bé d’època altmedieval (Frondoni 1995, 11). De fet, hi hauria hagut un lloc de culte que 
tal vegada es podria remuntar als segles VII-VIII dC, però, com en el cas de Palmaria, 
res o molt poc se’n sap de la vida de l’assentament religiós dels segles precedents 
(Vecchi 1995, 87). En tot cas, per ara, tan sols les excavacions realitzades a l’àrea del 
claustre romànic han permès documentar materials mobles que demostrarien la 
freqüentació de l’illa en el transcurs de la plena i tardana edat imperial, i, tot i que d’una 
manera més pobre, en el curs dels segles V i VI dC. També s’hi haurien identificat 
materials del segle VII, tot i que són encara més escassos els testimonis de freqüentació 
per als segles VII a X dC. Convé remarcar però, que els materials ceràmics trobats a 
Tino mostrarien una continuïtat de freqüentació de l’illa entre els segles IV a VII dC, i 
podrien estar lligats a formes embrionàries de vida cenobítica, malgrat que no s’ha 
documentat cap estructura clarament monàstica (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 199-
200). A partir de la documentació escrita, autors com C. Varaldo han situat en el segle 
XI la construcció a l’illa de Tino de l’església i el monestir de Santa Maria i Sant 
Veneri, a sobre d’un edifici de culte del segle VII (Varaldo 2003, 206). 
 
A la veïna illeta del Tinetto, es varen identificar estructures que, segons Frondoni, 
podrien ser construccions eremítiques, encara que aquesta interpretació ha generat certa 
controvèrsia. Sembla plausible que la comunitat monàstica de l’illa del Tino hagués 
pogut tenir un ermitori a l’illot del Tinetto, lligat aquest al desig de ascesi i 
perfeccionament dels monjos del cenobi veí i contemporani del Tino (Frondoni 1995, 
10, 34, 50, 51; Pergola, Mazzei, Severini 2003, 194 i 199). Malauradament es desconeix 
quan va poder començar a funcionar Tinetto com a eremitori i, sobretot, durant quins 
segles concretament va estar en ús. 
 
Les restes de l’illot de Tinetto han estat considerades des de fa temps com el nucli més 
antic de cristianització del golf de La Spezia (Frondoni 1995, 34 i 50). Ferro l’any 1928 
i Trinci el 1957, entre d’altres, varen proposar que l’oratori monoabsidat que hi havia a 
l’illa remuntava al segle IV o V dC, i que s’havia de posar en relació amb el 
monaquisme anacorètic. Per altra part, el darrer autor esmentat, també va atribuir als 
segles VI-VII dC una altra esglesieta biabsidiada que hi ha a l’est de l’anterior, la qual 
hauria format part d’un complex cenobític (citats per Frondoni 1995, 34)214. A dia 
d’avui les edificacions d’aquell complex més modern, entre les que s’han identificat 
fins a tres absis, diverses estances, cisternes, una espècie de pati, una sepultura, i un mur 
perimetral, es consideren d’època baixmedieval (Frondoni 1995, 34-36; Pergola, 
Mazzei, Severini 2003, 199)215. En canvi, per a l’edifici de culte d’un sol absis se 
segueix defensant una fundació anterior a l’alta edat mitjana i, més concretament, 

                                                 
214 Aquest complex s’havia relacionat sovint amb la comunitat monàstica de Tino, una teoria que A. 
Frondoni dóna per obsoleta (Frondoni 1995, 34). 
215 Complex que hauria significat la reestructuració d’un primitivo sacello-oratorio dels segles V-VI, 
d’època carolíngia, i consolidat entre els segles X i XI dC, tot plegat un probable “eremitori temporal” 
lligat al centre monàstic de Tino (Varaldo 2003, 206). 
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d’entre el final del segle V i l’inici del segle VI (Frondoni 1995, 50; Pergola, Mazzei, 
Severini 2003, 199)216. 
 
Aquest oratori es troba en un extrem del cim, té l’ingrés pel seu costat sud, i l’absis 
orientat cap a l’est. A la paret occidental presentava una porteta que donava accés a un 
petit ambient de planta rectangular, molt mal conservat, entre d’altres raons, per estar 
ben a la vora del penya-segat217. A l’oratori s’hi varen identificar fins a tres fases 
constructives i, a més, es va poder apreciar que presentava indicis d’haver tingut un 
paviment de morter de calç (Frondoni 1995, 35-36, 49). A partir de la planimetria de F. 
Bonora (Frondoni 1995, 36), es pot apreciar que l’edifici, en el seu interior, tindria uns 
2,5 m d’amplada i fins a 5 m de llargada. Però cal tenir present que, a partir de 
l’observació dels fonaments, i dels distints tipus de referit, es va poder apreciar que 
l’edifici fou originalment més curt218, i que l’aspecte actual seria el resultat d’un 
allargament posterior. També és interessant recordar que en el referit més modern s’hi 
varen poder apreciar motius cruciformes que es proposen d’època carolíngia (segles 
VIII-IX), tot i que no es descarta que siguin lleugerament més antics (Frondoni 1995, 
49). 
 
A Tinetto també s’hi pot apreciar una cantera d’on degueren sortir els elements petris 
emprats per a la construcció de les edificacions religioses. Un cop demostrat 
geològicament que Tinetto mai ha estat unit en època històrica a Tino, es va argumentar 
que l’església del Tinetto no podia ser interpretada com a un stanziamento stabile en un 
lloc amb un accés precari per a gran part de l’any (Frondoni 1995, 34-35). Una 
afirmació que no sembla encertada si es tenen presents moltes altres instal·lacions 
monàstiques, sobretot les de l’Atlàntic. 
 

 
Figura 3.62. Plànol del golf de l’Spezia  

(París, Bibliothèque National / 
 Font: Frondoni 1995, 10) 

 
Figura 3.63. Illes de l’Spezia (Pergola,  

Mazzei, Severini 2003, 199 amb  
modificacions de M. Riera) 

 

                                                 
216 Hi ha semblances tipològiques i culturals amb la primitiva església de l’illa de Bergeggi també 
emmarcada dins de l’àmbit del primer monacat insular, la qual, gracies als treballs d’excavació 
arqueològica, s’ha pogut datar d’entre els segles V-VI dC (Frondoni 1995, 51). 
217 A. Frondoni el descriu com a una specie di atrio (Frondoni 1995, 36), mentre que F. Severini dóna per 
fet que seria l’atri que precediria l’edifici absidat de nau única (Pergola, Mazzei, Severini 2003, 199). 
218 Las parets d’aquesta primera fase estan fetes amb pedres normalment sense treballar, on s’intercalen 
peces grans i petites seguin un sistema que recorda la manera de construir en sec, però, en aquest cas, 
l’aglutinant és el morter de calç (Frondoni 1995, 50). 
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Figura 3.64. Vista aèria de l’illa  

de Palmaria (Google Maps) 

 
Figura 3.65. Mapa de l’illa  
de Palmaria (Google Maps) 

 

 
Figura 3.66. Vista aèria de les illes de 

Tino i Tinetto (Google Maps) 

 
Figura 3.67. Mapa de les illes de 

Tino i Tinetto (Google Maps) 
 

 
Figura 3.68. Conjunt eclesiàstic de l’illot  

de Tinetto (Frondoni 1995, 34) 

 
Figura 3.69. Oratori de Tinetto segons F. 

Bonora (Frondoni 1995, 36) 
 

 



78 
 

ALTRES POSSIBLES MONESTIRS EN ILLOTS 
 
És interessant presentar també tota una sèrie d’illots on no hi ha proves clares de la 
presència de comunitats monàstiques tardoantigues o alt-medievals, però que la seva 
localització, les seves característiques físiques, certes referències textuals i, sobretot, les 
troballes arqueològiques permeten plantejar que hi va haver instal·lacions de monjos. 
Els exemples que es tractaran són: l’Île Verte, Maguelonne, l’isola di Mal di Ventre, la 
de Sant Macari, Zembra, Portitxol, Illa Plana o Nova Tabarca, i del Fraile219. 
 

 
Figura 3.70. Mapa de possibles eremitoris o cenobis als illots de la Mediterrània occidental a partir de les 
troballes arqueològiques: 1. Île Verte (Bouches-du-Rhône, França); 2. Maguelonne (Hérault, França); 3. 
Isola di Mal di Ventre (Sardenya, Itàlia); 4. Isola di San Macario (Sardenya, Itàlia); 5. Zembra (Tunísia); 
6. Portitxol (País Valencià, Espanya); 7. Illa Plana o Nova Tabarca (País Valencià, Espanya); 8. Isla del 

Fraile (Múrcia, Espanya) / (Autor: Mateu Riera) 
 
L’Île Verte (= Île de Torrent220; Número 1 de la Figura 3.70.) es troba a 500 m del 
continent, té una superfície d’unes 12 ha i una alçària màxima de 50 m (Vasselin 2003, 

                                                 
219 Caldria també seguir investigant la illeta dels Bannyets de Campello (País Valencià, Espanya) i Peñón 
de Salobreña (Andalusia, Espanya). De la illeta dels Banyets de Campello (= La isleta de Campello) cal 
destacar l’existència del que sembla haver estat una factoria pesquera, a la que s’hi podrien associar certs 
materials tardans que fan pensar que aquesta pogué estar en ús durant el segle IV i, tal vegada, el V dC 
(Llobregat 1983, 230; Lagóstena 2001, 180, 183 i 329). En aquesta illeta també s’ha documentat una 
aglomeració de runes prou important amb un port, vivers, factories y gerreries, i unes possibles termes 
(Lagóstena 2001, 266). J. Vizcaíno sembla donar per bona la qualificació del lloc com a una “instal·lació 
militar” proposada per E. Llobregat, entenem que del temps de la dominació bizantina de part de la 
península Ibèrica. Del que no es dubta és que va ser un assentament costaner de caràcter comercial i 
industrial (Vizcaíno 2009, 118 i 250). Més recentment M. Vallejo ha argumentat que no es pot determinar 
si les obres de fortificació detectades a l’illa de Campello alacantina foren fetes pels bizantins, visigots, o, 
fins i tot, per rebels al poder visigot (Vallejo 2012, 373-374). En relació amb l’antiga illa del Peñón de 
Salobreña (= Peñón de Afuera) convé tenir present que en Il Compasso da Navigare se cita l’isola de 
Salovingna com a un lloc on hi ha aigua dolça i bona, i à granne reoma e granne fondo (Motzo 1947, 5-
6). Cal esmentar també que s’hi ha documentat una factoria, possiblement de salaons, i una necròpoli que 
seria posterior al segle IV (Gómez 1995, 68 i 70). L. Lagóstena esmenta les troballes de materials 
ceràmics que poden arribar al final del segle V dC (DS.P. dels tipus Rigoir 2, 3 i 34 i TSAD dels tipus 
Hayes 63, 87 i Lamb. 38, 54 i 57), tot i que no els pot relacionar ni amb la factoria, ni amb la necròpoli, 
parlant, això sí, d’un lloc habitat fins com a mínim el segle IV dC (Lagóstena 2001, 155).  
220 Per a l’evolució històrica del nom d’aquest illot vegeu: Rigaud 2003, 45-46 i 52-53; Vasselin 2003, 
90-91. 
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89). Es troba a l’entrada del port de La Ciotat hi ha bons llocs per fondejar, tot i que 
també hi són presents zones perilloses per a la navegació tal i com ho mostren diversos 
derelictes (Vasselin 2003, 89-90). A l’època medieval, l’Île Verte hauria tingut la funció 
de punt conspicu per a la navegació, oferia bons fondejadors i pareix que va ser 
emprada com a lloc de pesca (Rigaud 2003, 45 i 52-53)221. De fet la pesca, així com la 
caça i les pastures són esmentades a la documentació medieval i moderna (Vasselin 
2003, 93, 102 i 106)222. 
 
S’hi han trobat materials de temps prehistòrics, vestigis que s’han associat a un 
campament grec, així com edificacions preromanes de poca entitat que s’han relacionat 
amb salaons i/o amb la pesca de la tonyina i de peix de costa (Pasqualini 2003a, 18; 
Vasselin 2003, 100, 102-103 i 106). En canvi, durant l’alt Imperi sembla que l’illa va 
estar deshabitada  i, de fet, són molt rars els fragments ceràmics d’època romana, la qual 
cosa indica una freqüentació molt ocasional (Vasselin 2003, 100-101, 107).   
 
A l’Île Verte es troben dos bons llocs per embarcar, però el refugi més fiable és el de la 
cala de Saint-Pierre. Aquesta, protegida dels vents, presenta el doble avantatge de ser 
d’aigües profundes i de tenir una platja que permet deixar els vaixells en sec. D’aquest 
indret ja es va publicar, l’any 1931, un considerable lot de materials romans. El jaciment 
està localitzat a la vall del torrent on s’han acumulat diversos metres de sediment. Allà, 
entre 1997 i 1998, es va realitzar un sondeig arqueològic on es varen poder documentar 
dos grans moments ocupacionals: un situat cronològicament entre els segles II-I aC i 
l’altre d’entre el darrer quart del segle IV dC fins el final del segle VI-VII dC (Vasselin 
2003, 89, 93-94). 
 
La troballa a la cala de Saint-Pierre de dues monedes encunyades a les acaballes del 
segle IV han servit per proposar que el període d’ocupació de l’antiguitat tardana 
d’aquell indret podria remuntar-se, possiblement, a aquells anys223. Per altra banda, la 
primera fase constructiva documentada en el sondeig s’ha situat en el segle V dC. 
Correspon a un forn hemisfèric que es abandonat a la fase següent. Hi hauria a més una 
segona fase qualificada com a “principal” on s’haurien construït murs de terrassament, 
no tan sols documentats dins de la cala sinó també en una extensió considerable fora 
d’ella. Serien d’aquest moment una sèrie d’abocadors on es varen documentar elements 
de construcció (blocs, teules, morter) i residus alimentaris (petxines, cargols marins, 
restes de peixos, ossos d’animals domèstics i cargols terrestres). També es varen 
recuperar un important lot ceràmic, així com vidre i objectes relacionats amb la pesca 
(hams, ploms i corall224). Aquesta darrera fase s’ha situat cronològicament entre la 
segona meitat del segle VI i, com a mínim, fins a l’inici del segle VII dC. Tot plegat 
s’ha relacionat amb un espai habitat (Vasselin 2003, 97-99 i 101). 
 
Entre el material moble associat a la primera fase del temps de l’antiguitat tardana s’ha 
pogut identificar sigillata africana D, DS.P., àmfora africana, àmfores orientals LRA1a i 

                                                 
221 En Il Compasso da Navigare se l’anomena com a l’illa de Toranto i es diu que En la dicta isola à 
porto e podete stare a prodese all’isola, et à entrata da Levante et è necta. Semelliantemente da ponemte 
à un’altra entrata (Motzo 1947, 13). També s’ha fet notar la localització de l’illa enmig de les rutes 
comercials marítimes d’època antiga (Vasselin 2003, 106). 
222 A l’època moderna també se citen almadraves localitzades prop de l’illa (Vasselin 2003, 103 i 106). 
223 Tal i com s’anirà veient en els següents capítols, la perduració en el temps de l’ús de les monedes en 
contextos dels segles V a VII dC fa que aquestes datacions puguin no ser precises. 
224 Els fragments de corall trobats a l’excavació fan possible que es pugui pensar en la seva explotació 
comercial (Vasselin 2003, 105). 
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LRA3 de mòdul gran, i àmfora Dres. 23. També s’han documentat diversos fragments 
de vidre de color verd oliva corresponent als tipus Foy 13 i, tal vegada, Foy 10c? 
(Vasselin 2003, 99). 
 
En relació amb a la segona fase225 és interessant retenir que els elements del servei de 
taula i de cuina s’han pogut associar a les fases C3 i D de Marsella donades a conèixer 
per Bonifay, Carre i Rigoir l’any 1998, les quals s’han considerat de la segona meitat 
del segle VI i de l'inici del segle VII. S’han identificat peces de vaixella fina 
corresponents sobretot a produccions de TSAD dels tipus Hayes 87B, 91C i D, 99B i C, 
100, 104B, 104C (?), 105, 106 i 109A, i, en molt menor nombre, de DS.P., una d’elles 
corresponents al morter tipus Rigoir 29B, i els altres no identificables i d’una qualitat 
gens comparable a les produccions més primerenques (Vasselin 2003, 98-99). Per altra 
banda s’han localitzat ceràmiques comunes de pasta grisa de la Gàl·lia dels tipus 
Pelletier A1, A2, A3/B3, A4, A5?, A8?, B2, B3?, MA2, D, i E i ceràmica comuna 
africana. Pel que fa a la ceràmica de cuina s’han documentat produccions sud-itàliques 
(CATHMA 7 i 22), de la Mediterrània oriental (CATHMA 4A, 4B i 5) i de la Provença 
oriental, de la Ligúria o de procedència indeterminada, la majoria semblants al tipus 
CATHMA 13. D’entre les àmfores associades a aquest mobiliari tardà s’han donat a 
conèixer els tipus Keay LXI, LXIc (?) i LXII africanes, mentre que de les de la 
Mediterrània oriental s’han presentat els tipus LRA2, LRA4 i LRA5. Finalment, cal 
destacar la identificació de diverses peces de vidre, entre les que n’hi ha dels tipus Foy 
23a i 23b amb les característiques tiges i, també, un exemplar molt complet de làmpada 
tipus Foy 22 (Vasselin 2003, 99-101). 
 
La riquesa i la diversitat dels materials ceràmics i vitris de la segona fase indiquen un 
usage domestique (Vasselin 2003, 99 i 101), una afirmació que podria ser controvertida 
atesa la presència de certes pàteres decorades, de les peces de vidre amb tija dels tipus 
Foy 23 i, sobretot, l’existència, com a mínim, d’una làmpada de vidre de suspensió226. 
Si bé és cert que l’aixovar ceràmic identificat s’adiu amb l’activitat comercial 
contemporània de les grans ciutats (Toulon, Marsella) i de la seva extensa difusió per la 
costa d’aquella regió, i que, per tant, no es pot qualificar com a excepcional (Vasselin 
2003, 99), sí que es troba a faltar que no es faci cap menció a l’existència en el lloc d’un 
edifici religiós, així com una associació amb el món monacal dels illots. En canvi, B. 
Vasselin afirma que el jaciment de cala Saint-Pierre va poder pertànyer a un llogaret de 
pescadors de la parròquia de Citharista (localitzada a terra ferma), i que no és 
l’especifitat insular el que cercaren prioritàriament els seus habitants sinó, sobretot, un 
medi propici per a una economia pesquera (Vasselin 2003, 107). També s’ha afirmat 
que la diversitat del mobiliari recollit a l’illa revela la possibilitat d’una escala de petit 
cabotatge (comerç de redistribució i/o directe) situada en un port proper (Vasselin 2003, 
107), una interpretació que, tal i com es veurà en els següents capítols, tampoc pareix 
massa encertada. De fet, la documentació escrita d’època romana citada per l’autora ja 
mostra clarament com les aigües properes a l’illa foren emprades com un abric marítim 
(Vasselin 2003, 107) dins les rutes de navegació interprovincials.  
 
És interesant fer esment al fet que en els contextos de la segona fase s’han documentat 
restes alimentàries de fauna terrestre associades a la ramaderia, entre les que s’han 

                                                 
225 De fet l’autora divideix aquesta segona fase en dos: phases 2 et 3 (Vasselin 2003, 99), però després no 
n’especifica a quines d’aquestes fases pertanyen els materials presentats. 
226 L’argumentació referida a què les àmfores trobades  varen poder ser reutilitzades per a transportar 
aigua a l’illa (Vasselin 2003, 100), també sembla una mica forçada. 
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identificat petits rumiants (probablement cabra), suids i aus de corral. Tampoc es 
descarta l’explotació agrícola de l’illa, tot i que per ara no se’n tenen proves suficients. 
En tot cas, però, la principal activitat alimentària dels seus habitants hauria estat lligada 
a la pesca, atesos els indicis materials de captura i consum de productes del mar. En 
aquest sentit, a part del consum de mol·luscs i crustacis marins, els peixos consumits 
eren de pesca de proximitat, fonamentalment de fons rocallosos i herbosos227. També 
s’ha documentat el consum dels cargols terrestres (Vasselin 2003, 97 i 106). Tot plegat 
ha permès fer notar un aprofitament de totes les potencialitats alimentàries del lloc 
(Vasselin 2003, 97, 103-106). 
 

 
Figura 3.71. La Ciotat i l’Île Verte amb la localització dels assentaments de  

l’antiguitat tardana: 1. Le Mugel; 2. Calanque Saint-Pierre (A.A.D.D. 2003, 233) 
 

 
Figura 3.72. Île Verte (en.tourisme-laciotat.com) 

 

 
 

Figura 3.73. TSAD de la Fase 2 l’Île Verte  
(Vasselin 2003, 98) 

 

 
Figura 3.74. Ceràmica de cuina, TSAD, DS.P., 

ceràmica comuna, vidre i àmfores  
de la Fase 2 de l’Île Verte  
(Vasselin 2003, 100-101) 

                                                 
227 Per a més detalls sobre les restes d’ictiofauna recuperades a l’illa vegeu: Sternberg 2003. 
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Una altra illa de la Gàl·lia que cal esmentar és la de Maguelonne (Número 2 de la 
Figura 3.70.), un petit illot volcànic situat a la costa del Llenguadoc que està actualment 
connectada al continent per dos cordons litorals, però que a l’Antiguitat hauria estat una 
autèntica illa. No es troba ben bé dins la mar, sinó dins d’una llacuna litoral (Martin 
1978, 229). A l’actualitat té una superfície d’unes 25 ha, sembrades de vinya en la seva 
major part (Raynaud 2004).  
 
J. Biarne cita el cas de Maguelonne com a un possible paral·lel de com hauria estat la 
localització del monestir costaner de Pinetum de la mar Tirrena citat per Rufí d’Aquileia 
(Biarne 2000, 358-360). Cal esmentar però que no hi ha cap font escrita tardoantiga que 
faci esment a una instal·lació monàstica a l’illa de Maguelonne. 
 
S’hi ha trobat material del neolític, però el primer hàbitat documentat és ja del Bronze 
final. També s’ha documentat una instal·lació de l’edat del Ferro. A partir del segle II 
aC l’establiment a l’illa sembla convertir-se en permanent, tal i com seguiria esdevenint 
en temps de l’alt Imperi. D’aquesta darrera època s’hauria documentat un epitafi que 
podria estar mostrant l’existència d’un sector funerari. També es varen identificar 
abundants materials de construcció, d’entre els que hi havia maons, conductes de calor, 
plaques de marbre, tessel·les de mosaic, etc., els quals fan pensar en l’existència d’un 
établissement confortable, tal vegada una villa, localitzada a la part alta i central de l’illa 
(Raynaud 2004). 
 
Gràcies a les investigacions arqueològiques, de prospecció sistemàtica i d’excavació,  se 
sap que en el segle IV dC pren vigor l’ocupació de Maguelonne228, on s’hi establirà en 
el segle VI una seu episcopal (Raynaud 2004). D’aquesta se’n té coneixement textual 
des de la segona meitat del segle VI endavant (Paya 1996, 75)229. C. Raynaud ha fet 
notar que és un dels comptadíssims casos europeus de seus episcopals localitzades en 
illots, citant només els paral·lels d’Alet a la Bretanya i de Torcello a Grado. Per això 
considera que l’illa de Maguelonne hauria ocupat la funció de pol comercial i de 
poblament de la regió donat, a més, que s’hi documenta una destacada quantitat 
d’importacions mediterrànies que arriben ininterrompudament fins el segle VIII, aquest 
inclòs, signe inequívoc de la prosperitat portuària de l’illa (Raynaud 2004)230. 
 
D’entre els descobriments arqueològics de Maguelonne en destaca una basílica 
funerària que es va poder excavar en extensió231. Dins d’aquella i a les construccions 
annexes s’hi varen documentar una setantena de tombes, mentre que a l’exterior se 

                                                 
228 Es produeix una intensificació de la presència humana durant la segona meitat del segle IV que arriba 
a la seva màxima extensió durant el segle V dC. En aquest darrer moment els vestigis localitzats 
cobreixen una quinzena d’hectàrees. De fet, s’ha defensat l’existència d’un habitat groupé per aquells 
segles a l’illa (Raynaud 2000-2001, 494; 2004). 
229 Es té coneixement de l’existència del bisbe Boetius gràcies a les actes del concili de Toledo de l’any 
589 i de Narbona de 590 (Martin 1978, 229; Barruol, Raynaud, Garnotel 2004). 
230 L’abundància a l’illa de materials ceràmics africans, hispans i orientals dels segles V a VII dC va 
donar peu a Cl. Raynaud per a demanar-se si el bisbat de Maguelonne es podria remuntar al segle V 
(Raynaud 2000-2001, 494). D. Pieri cita Maguelone com a un dels ports d’escala gals actius durant 
l’antiguitat tardana (Pieri 2005, 152). 
231 Basílica de grans dimensions (52 m de llargada per 31,40 m d’amplada a la part dels annexes i 23,35 m 
a la part dels pòrtics), considerada inequívocament del temps de l’antiguitat tardana (Barruol, Raynaud, 
Garnotel 2004). 



83 
 

n’han identificat més de dos-centes més, sense que per ara es coneguin encara els límits 
del cementiri. La tipologia de les tombes està centrada essencialment en taüts fets de 
teules, de fusta, de teules i lloses, o fets d’obra, i coberts per teules o lloses. També s’ha 
documentat l’existència de sarcòfags de pedra. Només s’ha trobat una sepultura infantil 
feta en àmfora africana, mentre que les altres tombes que no són d’adults imiten a les 
d’aquests. Fins el moment no s’ha localitzat cap inscripció funerària. En algunes tombes 
es varen trobar peces metàl·liques, la majoria d’elles de caràcter ornamental. També es 
va documentar alguna fiola de vidre. Tant per aquests aixovars com per la tipologia de 
les tombes es proposa una datació d’entre l’inici del segle VI i l’inici del segle VII dC, 
datació que també es proposa per a la basílica232. L’edifici hauria estat destruït en el 
segle VII o en el segle VIII233. És interessant fer notar que a la zona d’aquest edifici de 
culte s’haurien documentat rases de vinya i forats d’arbre que serien anteriors a la 
construcció de la basílica paleocristiana, datats entre el canvi d’era i el segle IV dC 
(Raynaud 2004; Barruol, Raynaud, Garnotel 2004). 
 
També s’han documentat cabanes excavades parcialment en el terreny, un tipus de 
construcció que apareix a la Gàl·lia mediterrània a partir del segle V dC i que en el 
Llenguadoc solen estar centrades en els segles V a VII dC (Raynaud 2000-2001, 485-
486). Sembla que podrien ser d’aquesta època una sèrie de tombes, algunes construïdes 
amb elements ceràmics i/o lloses, dins de les quals es trobava sempre un únic esquelet, 
dels que se’n van destacar les seves extraordinàries proporcions. Es varen atribuir a 
homes d’una race noble et forte. També s’hauria recuperat un epígraf d’època 
paleocristiana on es podria llegir “VERA IN PACE” (Paya 1996, 72-75 i nota 44). Cal 
citar a més la identificació de diversos tancats o recintes de cronologia incerta, així com 
marbres reutilitzats en la fàbrica de la catedral medieval (Paya 1996, 75, 77, 93 i nota 
44). 
 
Pel que fa a la ceràmica de vaixella fina dels segles IV a VII dC identificada a 
Maguelonne destaca l’abundància de les produccions de TSAD (Martin 1978, 234-
236)234, però també es varen documentar nombrosos exemplars de TS Lucente (Martin 
1978, 236-239 i 248-251) i DS.P. grisa (Martin 1978, 239-240)235. A Maguelonne a més 
s’hi ha anat trobant abundant material ceràmic dels segles VI i VII (Foy, Vallauri 1985, 
17; Paya 1996, 75-76). Serien també dels segles VI-VII tota una sèrie d’elements 
metàl·lics, com fíbules o sivelles (Paya 1996, 74), així com un sarcòfag (Paya 1996, 
81).  
 
Es va documentar un taller de vidre que, probablement, estava relacionat amb la 
comunitat monàstica del lloc (Foy, Vallauri 1985, 13; Foy 1995, 191 i 217)236. 
L’elaboració de vidre a l’illa queda constatat amb la troballa de peces defectuoses, 

                                                 
232 Tant la tipologia de les tombes com el paral·lel de la basílica funerària de Saint-Laurent-des-Choulans 
de Lió del segle VI dC reforcen la proposta de datació (Barruol, Raynaud, Garnotel 2004). 
233 Associada, potser, a la conquesta del rei Wamba de l’any 673 o a la destrucció de Carles Martel de 
l’any 737 (Barruol, Raynaud, Garnotel 2004). 
234 T. Martin va observar que la major part serien de la segona meitat del segle IV (Martin 1978, 235) i 
que alguns exemplars presentaven decoració estampada (Martin 1978, 234). Els tipus identificats foren 
els Hayes 58A, 59A, 59B, 61A, 61B, 67, 73A, 91A i 99A (Martin 1978, 234-236 i 243-246). 
235 Tipus Rigoir 3A, 4, 8, 18 i 29 de les produccions de Sigillée paléochrétienne grise del grup provençal 
de mediocre qualitat, que es consideraren majoritàriament posteriors a l’inici del segle V dC (Martin 
1978, 239-240 i 251). 
236 En canvi, més recentment, no se cita aquesta relació amb el món monacal i es considerat un taller dins 
de l’òrbita d’un centre episcopal (Foy 2007, 143). 
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residus, escòries, ceràmiques vitrificades emprades com a gresols, i restes del que 
podria haver estat un forn237. Entre les peces amb evidents defectes de cocció hi hauria 
exemplars del tipus Isings 111238, així com làmpades del tipus Foy 22a (Foy 1995, 13, 
208 i 217). Sembla que aquesta producció vidriera de Maguelonne es pot situar 
cronològicament entre els segles VI i VII dC239. 
 
En el segle VIII, l’illa va ser ocupada pels musulmans i destruïda per Carles Martel, uns 
esdeveniments que s’estarien comprovant arqueològicament (Raynaud 2004). Aquells 
fets degueren significar que el bisbe i els habitants de Maguelonne s’instal·lessin en el 
continent. Més endavant en el temps, ja en el segle XI, es construiria a l’illa una catedral 
i s’hi instal·laria una comunitat monàstica (Martin 1978, 229). 
 

Figura 3.75. Localització de l’illa de 
Maguelonne (Raynaud 2004) 

 
Figura 3.76. Croquis de com podria haver estat 
Maguelonne en temps del monestir de Pinetum  

(Arnaud 2000, 359) 
 

Figura 3.77. Illa de Maguelonne durant l’antiguitat tardana i 
l’alta edat mitjana (Raynaud 2004)

 
Figura 3.78. Vista aèria actual de  

l’illa de Maguelonne  
(lesgpr.free.fr)  

 
L’isola di Mal di Ventre ( o Maldiventre. Número 3 de la Figura 3.70.) es troba a uns 7 
km de la costa occidental de Sardenya. Té una superfície d’unes 80 ha i la seva alçada 
màxima és de fins a 18 msnm. Illa força pelada de vegetació d’on cal destacar que s’hi 
troba aigua potable tot l’any. 
 
Es troba enmig de rutes de navegació d’edat antiga i medieval (Spanu 2002, 186-187 i 
188). Així, per exemple, en Il Compasso da Navigare es diu que a sobre del cap de Sant 
Marc fora en mare entorno V millara ver lo garbino, è una isolecta, che à nome Gamba 

                                                 
237 Foy, Vallauri 1985, 13-15; Paya 1996, 75; Foy 2007, 142-143. 
238 Foy, Vallauri 1985, 13; Tipus Foy 23a segons Foy 1995, 217; Foy 2007, 142-143. 
239 Foy 1995, 191, 208 i 217; Paya 1996, 75; Foy 2007, 142-143. 
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de donna240, et una altra isola, che à nome Malenventre. E bene podete enter l’isola e lo 
capo entrare (Motzo 1947, 90). Cal tenir present que són força presents els derelictes 
d’època antiga a les seves aigües (Mastino, Zucca 1991, 252; Spanu 2002, 187)241. 
L’illa és de forma romboïdal i en el seu costat occidental només presenta una cala. En 
canvi, en la seva vessant oriental té tres rades on és possible fondejar i protegir-se amb 
la costa dels vents que no permeten seguir la navegació (Bernardini, Zucca 2009, 203). 
 
S’hi troben materials prehistòrics, fenicis i púnics, així com d’època romana. Els 
testimonis d’assentaments d’època antiga i altmedieval es concentren en el sector 
costaner centre-oriental242. És una illa molt rocallosa i l’única zona amb terres 
cultivables es troba a la part central. Ha estat utilitzada i successivament abandonada per 
les dificultats ambientals en diferents èpoques històriques (Zucca 1992; Bernardini, 
Zucca 2009). 
 
R. Zucca i G. Spanu, citen la presència de construccions (ambienti costruiti in un’opera 
incerta che vede l’utilizzo di fittili di reimpiego), on es troben nombrosos materials dels 
segles VI i VII, que permeten proposar-ne una ocupació de caire monacal (Zucca 1992; 
Spanu 1998, 210; Morini 2002,46)243. P.G. Spanu, tot i que només fa esment a una 
probable piccole comunità di monaci, a la planimetria marca l’esmentat illot com a un 
insediamenti cenobitici sense interrogants (Spanu 1998, fig. 191; Morini 2002, 46). 
 

 
Figura 3.79. Carta nàutica de l’illa de 

Mal di Ventre de 1963  
(Zucca 1992, 217) 

 
Figura 3.80. Vista aèria de  

l’illa de Mal di Ventre  
(geosearch.it)

 
L’illot de Sant Macari (= Issoletta di S. Macario; Número 4 de la Figura 3.70.) es 
localitza a prop de la costa sud de Sardenya a uns 500 m de distància. La seva superfície 
és d’uns 3.000 m2 i es troba a una milla nàutica de l’àrea urbana de Nora (Chiai 2002, 
162). És un illot deshabitat, molt rocallós, pràcticament sense terres aptes pel conreu. 
 
En aquesta illeta, a la part sud-oest de la seva costa, encara s’hi troben les restes d’una 
almadrava que va estar en ús entre els segles XVII i XIX244. A part de les restes d’època 
                                                 
240 Actualment anomenat Escoglio del Catalano (Spanu 2002, 187). 
241 Del Capo Mannu a l’illa de Maldiventre és considerat un punt perillós per a la navegació (Mastino, 
Zucca 1991, 196; Spanu 2002, 187). 
242 Serien d’època antiga una sèrie de tambors i un capitell de columna trobats a l’illa (Zucca 1992). 
243 Cal destacar la identificació en el lloc de ceràmiques TSAD (Pietra 2008, 1750). 
244 Certs materials fenicis trobats a la costa de Sardenya propera a la illeta de Sant Macari han permès 
plantejar l’existència d’una pesca de la tonyina per la contrada en aquella època (Chiai 2002, 176; Botto 
et al. 2003, 172). 
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bizantina, també hi destaca la presència d’una “torre espanyola” (Chiai 2002, 162-163). 
S’ha localitzat material ceràmic de difícil atribució cronològica, però que sembla que es 
pot situar entre l’edat tardopúnica i la romana (Botto et al. 2003, 172). 
 
En aquest illot de Sant Macari s’han trobat elements considerats d’influència bizantina 
relacionables amb una església, que pareix que s’haurien de datar d’entre els segles VI a 
XI dC (Turtas 2002, 35). A les aigües properes a aquesta isola di San Macario es va 
trobar una pilastreta de marbre blanc possiblement del segle VI dC (Coroneo 2002, 
254)245, i que es considerat un element d’arredo litúrgico presbiteriale (Coroneo 2002, 
103)246.  
 
La significativa presència de monjos d’origen oriental a la Sardenya dels segles VII a 
IX, va ser un dels factors que facilitaren la creació d’un mite que es podria remuntar al 
final del segle XVI, segons el qual en aquest illot de Sant Macari s’hi haurien establert 
monjos que seguien la regla de l’esmentat sant (Morini 2002, 45). G. Spanu, tot i 
reconèixer que encara no es té cap prova documental ni arqueològica, considera factible 
l’establiment en aquell illot d’una comunitat monàstica. De fet, en el seu treball de 
síntesi sobre la Sardenya bizantina dels segles VI i VII dC, marca l’esmentat illot com a 
insediamenti cenobitici (Spanu 1998, fig. 191; Morini 2002, 46). 
 

 
Figura 3.81. Illa de Sant Macari, badia de  

Nora i cap de Pula (Google Maps)

  
Figura 3.82. Vista aèria de l’illa de Sant  

Macari (Sardegna DigitalLibrary) 
 
A l’illa tunisenca de Zembra (Djamour = al-Jāmūr al-Kabī; Número 5 de la Figura 
3.70.), coneguda a l’Antiguitat com a illa d’Aegimurus, se sap que hi va estar desterrat, 
en temps de l’emperador Justinià, el bisbe Víctor de Tunnuna. Les dimensions de l’illot, 
la presència d’aigua potable i un bon port, així com la seva localització propera a la 
bocana del golf de Tunis on es trobava Cartago, i ben al mig de les rutes de navegació 
que connectaven Orient amb Occident247, el feien un lloc ideal per a la instal·lació d’un 
monestir248. 

                                                 
245 De les aigües properes a l’illa també prové un fragment de capitell de la segona meitat del segle IV o 
primera meitat del segle V, fragment que L. Pani Ermini i M. Marinone varen incloure en el Catalogo dei 
materiali paleocristiani e altomedioevali del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari (Teatini 1999, 
161). Per a altres troballes marmòries trobades per la contrada vegeu: Serra 1976. 
246 És un element molt difós a l’àmbit mediterrani alt-medieval que té un paral·lel localitzat en el recinte 
funerari de la basílica del complex monasterial de Cimitile (Coroneo 2002, 103 i 254). 
247 Així per exemple, en Il Compasso da Navigare es diu que De capo Bono a l’isola de lo Gemmolo XX 
millara per ponente. Lo dicto Gemolo è bono ponedore a Tramontana entro a pponente, ed è de ra facza 
de terra ferma de la parte de sirocco, zoè a ddire,  per meczo d’una valle en che à una plaiola, el lo capo 
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És un illot d’unes 340 ha amb un relleu molt accidentat, amb un pujol de 435 m i un 
altre de 187. Es troba a uns 10 km del Cap Bon. A l’actualitat presenta una coberta 
vegetal formada essencialment per una densa màquia (Vigne 1988, 567-568). Se n’ha 
aprofitat la pedra, el carbó, la fusta, la pesca i la ramaderia i una cala estreta de la seva 
costa meridional ha servit de port en diverses èpoques (Desanges 1995). 
 
L’illa ja fou freqüentada en temps prehistòrics. D’època púnica, romana i bizantina se 
n’han documentat les restes d’un port, necròpolis/santuari, una rica vil·la amb mosaics, 
un mur de defensa al llarg de la platja, una torre, sistemes de recollida d’aigües, pous i 
cisternes, així com les traces de la probable fabricació de porpra (Vigne 1988, 570; 
Monnerot et al. 1994; Oueslati 1995; Desanges 1995)249. Cal destacar també l’ocupació 
de l’abric rocós de Casino durant els segles III-IV i V-VI dC (Vigne 1988, 569-571; 
Desanges 1995)250, i la presència d’una basílica de dimensions modestes que data dels 
segles V-VI dC associada a un petit assentament (Oueslati 1995; Ghalia 2002, 214). 
 

 
Figura 3.83. Illa de Zembra en el golf de Tunis 

 (Desanges 1995) 

 
Figura 3.84. Illa de Zembra 

 (Google Maps) 
 
La illeta del Portitxol (Número 6 de la Figura 3.70.) es troba, tal i com indica el seu 
nom, a les immediacions d’un petit port localitzat al nord del Cap de la Nau (província 
d’Alacant), entre el cap de Sant Martí i el cap Negre251. És una illa rocallosa i escarpada 
amb una superfície d’unes 8 ha amb una alçada màxima de 75 msnm. S’hi ha 
documentat un assentament que ha estat interpretat com a fondejador. Diverses 

                                                                                                                                               
de garbino, a la dicta plaiola. E podete stare qua a uno prodese e meczo propo de Levante. E ponete 
vostre àncore en fondo de XVII passi entro en XXX passi, i també es referencia dita illa cap a diverses 
destinacions (Motzo 1947, 72-73 i 109). Però cal destacar, a més, que ja apareix com a fita a l’ 
l’Itinerarium Maritimum i en el Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica (Desanges 
1995). 
248 A més, aquest bisbe, abans de passar per l’esmentat illot ja hauria estat confinat a les Balears, segons 
M. Vallejo, tal vegada en un monestir i, de les Balears hauria passat al monestir de Mandracium. Cal dir 
però que també hi ha qui considera que el desterrament del bisbe Víctor a l’Aegimuritana insula s’hauria 
desenvolupat més probablement en una presó civil o guarnició militar que no pas en un monestir 
(Desanges 1995; Ghalia 2002, 214; Vallejo 2012, 450-452). 
249 També s’hi troben marjades i tancats circulars fets de pedra que podrien ser d’època medieval, tot i 
que s’hauria d’aprofundir en el seu estudi per poder datar-los amb precisió. 
250 On es varen trobar fragments d’àmfores africanes, de Terra Sigillata Africana D i ceràmiques de cuina 
dels tipus Hayes 196 i 197 (Desanges 1995). 
251 Sembla que podria correspondre a l’illa anomenada Antillola que, segons Il Compasso da Navigare: à 
bono ponedore (Motzo 1947, 9). 
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estructures, qualcun enterrament d’inhumació, nombroses troballes subaquàtiques, i un 
predomini dels materials tardans indiquen que hauria estat ocupat des del segle I al VI 
dC (Lagóstena 2001, 188). 
 
Tot apunta a què el monestir de Sant Martí del que en dóna notícia Gregori de Tours 
hagué d’estar per aquelles contrades, on encara es conserva el topònim de Cap Martí o 
de Sant Martí que apareix en els portolans medievals252. També s’ha proposat la 
possibilitat de relacionar la illeta del Portitxol (Xàbia) amb les informacions de Gregori 
de Tours (De gloria confessorum, XII) quan relata l’atac de les tropes del rei visigot 
Leovigild a un monestir del litoral del llevant peninsular que va provocar la fugida dels 
seus monjos a una illa propera (Ribera, Rosselló 2007, 167 i 179). En aquest illot hi ha 
una font que presenta retalls a la roca per afavorir la recollida d’aigua. S’hi documenten 
diverses construccions entre les que sembla haver-hi restes d’una factoria de peix253. 
També s’han trobat diversos elements de vidre, àmfores, tègules, lloses de paviment de 
marbre blanc. Es varen trobar dues tombes amb ofrenes que consistien en llànties i 
recipients de vidre. En destaca però un bassament de columna de marbre blanc que 
presentava un retall on s’hi va trobar un altre recipient de vidre blau (Reynolds 1993, 11 
i 86). 
 
El material ceràmic és força abundant, però de diverses èpoques. D’entre ells val la pena 
destacar-ne un conjunt de peces que sembla centrar-se cap el segle V dC, entre el que hi 
ha àmfora africana Keay XXXV? i Keay VII?, vaixella fina TSAD amb decoració 
estampada de rosetes del segle IV, i els tipus Hayes 73 i 91B, així com el que sembla 
ser una Hayes 3 de LRC (Keay 1984, 653; Reynolds 1993, 11 i 85-86). Cal recordar 
que, des del treball d’E.A. Llobregat dedicat a la primitiva cristiandat valenciana, es va 
proposar que a partir del segle IV les petites illes del litoral valencià com Tabarca, 
Cullera i Portitxol començaren a tenir un poblament estable, i que des de llavors es 
considera que es va produir una revalorització del seu paper comercial i estratègic en 
època tadoantiga254. 
 

Figura 3.85. Illa del Portitxol en el golf de Tunis 
 (Reynolds 1993, 82) 

 
Figura 3.86. Illa del Portitxol 

 (Google Maps) 

                                                 
252 Canet 2005, 67; Vizcaíno 2009, 256 i 436; Ribera, Rosselló 2007, 167. És un punt de referència 
esmentat freqüentment en el Compasso da Navigare (Motzo 1947). 
253 A la costa alacantina propera a l’illot s’han documentat restes de diverses factories relacionades amb la 
pesca on hi apareixen materials dels segles V-VI dC (Reynolds 1993, 84 i 85). 
254 Llobregat 1977c, 46; Rosser 1994b, 86-87; Márquez 1999, 322. 
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L’Illa Plana255, de Santa Pola o de Nova Tabarca256 (Número 7 de la Figura 3.70.) es 
troba a la costa alacantina ben a prop del port de Santa Pola257. Tabarca o Nova Tabarca 
és el nom que Carles III donà a l'Illa Plana. Sembla que podria tractar-se de la romana 
Planesia258. Es troba a 4 km de la costa i té una superfície de 23 ha amb una alçaria 
màxima de 17 msnm (Moret 1997, 26; 2011-12, 456; Pérez 1999). Si bé s’assegurava 
que l’illa no disposa d’ancoratges segurs (Moret 1997, 33)259, des d’època antiga hauria 
tingut un paper significatiu com a port vinculat a Santa Pola. De fet en la descripció del 
geògraf andalusí al-Idrisi (AD 1110-1169), es considera l’illa un excel·lent lloc per 
fondejar260. L’illa està situada enmig de rutes marítimes importants, i és segur que 
hauria estat un punt conspicu per a les rutes de navegació que passaven per la contrada, 
però també un seriós perill per als navegants, tal i com o demostra la documentació 
nàutica moderna (Moret 1997, 33-35; 2011-12, 455-457)261. L’existència en aquesta illa 
del topònim cala de l’Espalmador en un mapa de 1766, s’ha relacionat amb l’operació 
de calafatejar, és a dir, espalmar les naus (Aguiló 1986). S’ha arribat a proposar que el 
final del Portus Ilicitanus com a port comercial va significar que l’entrada de productes 
d’importació dels segles VI i VII a la zona del Vinalopó es fes, en gran part, des del port 
de l’illa tabarquina (Márquez 1999, 322-323; Vizcaíno 2009, 245-246). 
 
En el segle XIX se la descriu com a fèrtil pel blat, la civada, la barilla i tots tipus 
d’hortalisses262. També es menciona la pesca, especialment la de tonyina (Reynolds 
1993, 56). La riquesa pesquera de les seves aigües està ben reflectida en la 
documentació medieval i moderna, i la seva almadrava ja apareix en un document de 
1770 (García, León 2000, 42-43; 2003; Márquez 1999, 353). Les seves aigües també 
serien bones en corall (Moret 1997, 26). Sembla que hi ha restes d’una factoria de 
salaons, amb la que es relacionen materials tardans. A l’illa també s’han documentat 
vivers excavats a la roca que podrien ser d’època romana. A prop, a terra ferma, hi ha 
salines importants, així com altres factories de salaons i almadraves263. 
                                                 
255 No confondre amb Isla Plana de Cartagena (Vizcaíno 2009b, 93). 
256 Per una evolució cronològica del nom vegeu: Moret 1997 i 2011-12. En Il Compasso da Navigare se 
cita l’isola de Santa Paula (Motzo 1947, 8). 
257 Port on es troben edificacions que estarien es ús durant el segle V i tal vegada l’inici del VI (Reynolds 
1993, 55), i a on s’hi documenta l’arribada d’àmfores eivissenques, tunisenques, i orientals del temps de 
l’antiguitat tardana (Márquez 1999). Unes de les troballes més cridaneres són una sèrie de monedes d’or 
d’Arcadi (383-408), Honori (395-423) i Majorià (457-461) (Reynolds 1993, 55). S’hi ha trobat una 
necròpolis amb tombes rectangulars i cobertes amb lloses de pedra que tenien material dels segles IV a VI 
dC. També s’hi ha documentat una factoria de salaons que estaria funcionant entre els segles I a V dC, 
amb una reconstrucció del segle IV (Reynolds 1993, 55; García, León 2000, 42-43). P. Reynolds 
proposava que dit port, cap a mitjan segle V, podria haver perdut importància a favor del d’Alacant-
Benalúa (Reynolds 1993, 56). 
258 Llobregat 1983, 239; Reynolds 1993, 56; Pérez 1999. 
259 Més recentment es parla més bé d’“escassos fondejadors” (Moret 2011-12, 457). Malauradament no 
s’ha pogut confirmar l’existència d’un moll artificial qualificat per J. Belda com a possiblement romà 
(Márquez 1999, 321-322). 
260 Reynolds 1993, 10; Pérez 1999; Márquez 1999, 200-201, 321, 327 i 344; Sánchez, Alonso 2003-4, 
112. 
261 Cal esmentar també les troballes arqueològiques subaquàtiques d’època antiga que s’hi van produint 
(Márquez 1999, 321). De fet, la instal·lació d’un nou poblament a l’illa de Nova Tabarca o illa de Santa 
Pola en el segle XVIII pretenia, principalment, protegir al Regne de València i les seves costes dels atacs 
dels pirates berberescos (Giménez, Alberola 1994, 91; Giménez 1996, 246). 
262 En canvi, P. Moret la defineix com a baixa, rocallosa, absolutament àrida i poc apta per al conreu 
(Moret 1997, 33; 2011-12, 456-457). 
263 Llobregat 1983, 239; Ponsich 1988, 174; Rosser 1994b, 86-87; Reynolds 1993, 56; Márquez 1999, 
529; García, León 2000; Lagóstena 2001, 178, 228 i 329; 2007, 110; García, León 2003, 45 
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Cal esmentar l’atribució feta per J. Belda a “l’època visigoda” de part dels murs de la 
fortalesa del Castillejo de San José, d’un cementiri romà, i d’un tancat medieval. La 
ceràmica dels segles V i VI (ARS), les àmfores Keay XXXV del segle V i les monedes 
del IV són evidències de l’ocupació de Tabarca en l’antiguitat tardana (Reynolds 1993, 
10 i 56; Vizcaíno 2009, 374). La TSAD d’època tardana correspon als tipus Hayes 61B, 
64, 67, 76B, 87B, 91, 99 i possiblement 104 i a diversos exemplars decorats. També 
s’han identificat llumetes del tipus Atlante VIb, i ceràmiques grises de procedència 
francesa dels tipus, per exemple, Rigoir 18264. És interessant remarcar que a les 
intervencions arqueològiques realitzades els anys 1993 i 1994265, P. Rosser hi va 
detectar un augment moderat però significatiu dels materials ceràmics dels segles IV-VI 
dC (Rosser 1994, 22-24). També s’han trobat petites monedes romanes de bronze, 
monedes de Constantí, de Constanci i d’Honori (AD 395-423). D’aquest últim es té 
notícia de la troballa d’un solidus d’or (Reynolds 1993, 56; Rosser 1994b, 86-87)266. No 
és d’estranyar, llavors, que es posi de relleu el predomini de materials tardans a l’illa, 
especialment significatiu a partir del segle IV dC (Márquez 1999, 322-323). L’aparició 
d’un gran nombre d’objectes de vidre de l’antiguitat tardana s’ha posat en relació amb la 
possible existència d’una petita factoria, semblant a la documentada a Benalúa (Rosser 
1994b, 86-87)267. Tot plegat ha permès proposar una important ocupació de l’illot des 
de mitjan segle IV fins a l’inici del segle VI (Rosser 1994b, 86-87; Pérez 1999)268. De 
fet, E.A. Llobregat, ja va incloure Tabarca en el grup de les petites illes del litoral 
valencià que haurien conegut un poblament estable a partir del segle IV, i que haurien 
experimentat una revalorització del paper comercial i estratègic en època tadoantiga269. 
 
Es considera tota l’illa com a un únic jaciment de l’antiguitat tardana, difícil de definir, 
que podria pertànyer a una villa o a una zona industrial270. En tot cas, aquest es 
dedicaria al comerç, a l’explotació de productes marins (salaons, fonamentalment) i, a la 
vegada, serviria com a lloc d’embarcador per al refugi de les naus comercials que 
passaven per la badia d’Alacant (Rosser 1994b, 86-87).  
 
L’illa de Nova Tabarca està ben a prop de la ràbita més ben documentada de tota la 
península ibèrica, és a dir, la Ràbita de Guardamar, la qual hauria aprofitat un recinte 
emmurallat d’època antiga (Azuar 2004, 43-49). Per aquella zona, cap el 1200, Abū 
Abd Allāh Yāqūt ibn Abd Allāh al-Hamāwi al-Bagdādī, conegut com a Yāqūt, encara 
citava que “Al-Munastīr està a l’est d’al-Andalus entre Laqant (Alacant) i Cartagena” 
(Sánchez, Alonso 2003-2004, 116). 

                                                 
264 Reynolds 1993, 56; Rosser 1994, 23; 1994b, 86-87; Pérez 1999. 
265 Es pretenia poder comprovar l’existència d’un assentament i de la necròpoli “romana o tardoromana” 
citats per J. Belda (Rosser 1994, 24). 
266 Més recentment s’ha trobat una nova moneda que seria d’entre els segles IV a VI dC (Pérez 1999). 
267 P. Rosser ens ha fet saber que també es varen identificar escòries de fundació de vidre (comunicació 
personal que volem agrair). 
268 Gràcies als treballs que els arqueòlegs Pablo Rosser i José María Pérez han realitzat en els últims anys, 
es proposa una continuïtat de població de forma més o menys temporal des de l’època tardorromana 
(García, León 2003, 54). En canvi, J.M. Pérez, especificava que l’illa va tenir una ocupació més o manco 
esporàdica des d’almenys època altimperial romana o tardoromana, això sí, amb un buit de dades 
referides als segles VI i X dC (Pérez 1999). P. Moret, citant treballs anteriors de J.M. Pérez, afirma que 
abans de Carles III, les úniques traces d’una ocupació estable de l’illa, tot i que limitades, daten d’època 
romana imperial (Moret 2011-12, 456). 
269 Llobregat 1977c, 46; Rosser 1994b, 86-87; Márquez 1999, 322. 
270 Pareix que podrien ser d’aquest moment certes construccions amb murs fets amb pedres de color 
verdós (ofita?), lligades amb fang (Rosser 1994b, 86-87). 
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Figura 3.87. Plànol del fondejador de l’illa de Nova Tabarca,  

entre Santa Pola i Guardamar de l’any 1813 
 

 
Figura 3.88. Illa de Nova Tabarca (Google Maps) 

 
L’illa del Fraile es troba davant d’Águilas, a la badia del Hornillo, a l’oest de 
Cartagena (Número 8 de la Figura 3.70.). Vista des del mar, tant per la seva altitud (81 
msnm) com per la seva coloració blanquinosa, enfront del color més fosc de la costa 
pissarrosa271, constitueix un bon punt de referència. De fet, el seu topònim ha estat 
interpretat com una derivació de Farallón/Farellón, és a dir, una “roca alta i tallada que 
sobresurt en el mar” (Llamazares 1988-89, 129-131). Localitzada a 40 m de la costa, té 
una superfície de 7,5 ha, on la seva vessant sud és força abrupte, mentre que l’oriental i 
la septentrional presenten desnivells més suaus favorables per a l’assentament humà. Hi 
ha afloraments de guix, calç, silicat d’alúmini i ferro (Hernández 2002, 453). Es un bon 
refugi per als vaixells (Méndez, Ramallo 1985, 266)272.  
 
Les evidències arqueològiques permeten parlar d’un poblat tardoromà a Isla del Fraile 
(Hernández, Muñoz, Pujante 2005, 299). Hi hauria funcionat una factoria de salaons des 
de mitjans del segle IV a principis del VI273. A més, s’argumenta que, a principis del 
segle VII, les seves instal·lacions seguirien ocupades, i que hi seguirien arribant 
produccions ceràmiques orientals, sud-gàl·liques i africanes (Lagóstena 2001, 348)274. 

                                                 
271 Més concretament constituïda per mica-esquists i fil·lites negres (Hernández 2002, 453). 
272 A la versió més antiga que es coneix d’Il Compasso da Navigare es diu que De Bera ad Aquila XL 
millara per greco. Entro en lo golfo de Bera à una isola che s’appella Marignera. La dicta Aquila so III 
isole : en la meczana à bono ponedore (Motzo 1947, 7). 
273 Keay 1984; Amante, García 1988, 468; Hernández 1995, 286 i 289; 2002, 454 Lagóstena 2001, 328 
274 A la platja més propera de terra ferma, la del Cigarro, s’han documentat més estructures vinculades a 
factories de salaons i a una necròpolis, que pareix que podrien situar-se cronològicament entre els segles 
IV i VI dC, tot i que hi ha autors que en proposen altres interpretacions (Lagóstena 2001, 170; Hernández 
2002, 454-456 i figs. 8 a 12). La necròpolis, anomenada del Cambrón, es considera tardoromana i 
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A la seva vessant nord existeixen restes d’una murada de difícil adscripció cultural i 
cronològica (Hernández 2002, 454). Cal dir, també, que a les vitrines del Museu 
d’Águilas hi ha exposat un fragment de mosaic que provindria de l’illa. 

 
Entre els materials ceràmics tardans documentats275 en destaca un petit conjunt de 
llumetes de procedència africana, dels tipus Hayes Ib i Hayes IIa i b. Una d’elles 
presenta com a motiu central un peix, mentre que una altra hi té un animal que sembla 
representar la figura d’un xai (Amante 1985, 157-158, 161, 164, 167 i figs. 2, 5 i 8)276. 
També són significatives les ceràmiques de servei de taula de les produccions de TSAD 
dels tipus Hayes 60, 61B, 62, 67, 73, 76, 81A i 91 (Méndez, Ramallo 1985, 233-253 i 
270-271; Járrega 1991, 11, 26-33, 36-37, 58 i 80). Cal mencionar que un exemplar de 
Hayes 61 presenta decoració de palmes. Mentre que una peça del tipus Hayes 73, que 
tot apunta que també provindria de l’illa, presenta a la vora una decoració incisa feta, 
molt probablement, en posterioritat a la cocció, i que representa a dos moltons (Méndez, 
Ramallo 1985, 235, 237, 244, 247-248 i 270). També s’han trobat fragments de 
“Ceràmica estampada gris” dels tipus Rigoir 1, 8 i 18 (Méndez, Ramallo 1985, 257-260, 
262, 273 i 279), i Late Roman C del tipus Hayes 3 (Méndez, Ramallo 1985, 264 i 278). 
Per altra banda, convé fer notar que, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática 
(ARQUA), hi ha dipositat un exemplar força complet d’àmfora africana (nº Inventari 
32067) que es va trobar en el fons subaquàtic de les immediacions de l’illa. Segons la 
fitxa de catalogació de la Red Digital de Colecciones de Museos de España del 
Ministerio de Educación, Cultura i Deporte, es tracta d’un exemplar corresponent al 
tipus Keay 61C, que es pot situar entre la segona meitat del segle VI i fins el final del 
segle VII. Presenta un titulius pictus, corresponent al numeral “CCL”, i diversos motius 
incisos fets post-cocció, un numeral (“ILX”) i dos motius figurats, un peix (dofí?) i una 
palma, que s’han interpretat com a símbols de fortuna i protecció. A la fitxa també 
s’esmenta que, a l’entorn de l’illa del Fraile, s’ha documentat una bona quantitat de 
materials arqueològics que mostren unes intenses i extenses relacions comercials que 
s’han de relacionar amb el port d’Águilas i, tal vegada, amb el poblat de cronologia 
tardoantiga ubicat a l’illot. De fet, J.D. Hernández ha fet notar que s’han trobat 
nombroses restes ceràmiques, especialment àmfores, tant a l’illa com en el seu entorn 
submarí (Hernández 2002, 454). 
 
Gràcies a les troballes materials s’ha proposat la pervivència en la ocupació de 
jaciments costaners com Isla del Fraile i l’illot del Castellar de Mazarrón277, els quals 
estarien localitzats a les immediacions de bons refugis per als vaixells provinents 
d’Àfrica i Orient, i vinculats a activitats industrials (Méndez, Ramallo 1985, 266). Així, 
P. Rosser recorda que, des del treball d’E.A. Llobregat dedicat a la primitiva cristiandat 
valenciana, es va proposar que a partir del segle IV les petites illes del litoral valencià 
com Tabarca, Cullera i Portitxol, començaren a tenir un poblament estable, i que, des de 

                                                                                                                                               
directament vinculada al poblat de l’illa del Fraile. Se n’han excavat més d’una vintena de tombes 
individuals. Hi ha, a més, un panteó funerari de planta quadrada, amb una tomba central, amb mensae i 
triclinia vinculats als banquets funeraris. A l’interior i a les immediacions d’aquesta edificació s’han 
identificat nombroses sepultures infantils. El tipus de tomba més freqüent és el de fossa simple amb 
coberta de lloses, en segon lloc, el de cista de lloses d’esquist i, finalment, el d’enterrament en àmfora. 
Fora de context, s’han trobat fragments de signinum que tal vegada haurien format part de la coberta 
d’alguna d’aquestes tombes (Hernández 2002, 455-456; Hernández, Muñoz, Pujante 2005, 299). 
275 Provinents, malauradament, de “prospeccions incontrolades”(Amante 1985, 157). 
276 Hi ha un altre exemplar, molt fragmentat, on s’aprecia la part del darrera d’un quadrúpede (Amante 
1985, 167 i fig. 8). 
277 Qualificat com a “illot fortificat” (Méndez, Ramallo 1985, 266). 
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llavors, es considera que es va produir una revalorització del seu paper comercial i 
estratègic en època tadoantiga, tal i com passaria a la regió de Múrcia, a les illetes del 
Castellar de Mazarrón i a la del Fraile d’Águilas (Rosser 1994b, 86-87). 
 

Figura 3.89. Isla del Fraile 
 (Hernández 2002, 446) 

 
Figura 3.90. Isla del Fraile 

 (Google Maps) 
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3.2. MONJOS I MONACAT A LES ILLES BALEARS ENTRE L’ANTIGUITAT 
I L’EDAT MITJANA. 
 
Els principals esdeveniments polítics dels que es té constància a les Balears en els 
segles V a VIII dC han estat recentment tractats amb tot detall per J. Amengual (1991, 
2008 i 2013)278, però a continuació se n’esmentaran alguns aspectes especialment 
significatius: 
 
Així, segons les fonts escrites, a les Balears durant aquests quatre segles, es poden 
diferenciar tres etapes històriques distintes. La primera correspon al baix Imperi romà 
que acabaria cap a l’any 455 quan Genseric incorpora les illes al Regne vàndal de 
Cartago. La segona, l’època vàndala, començaria l’any 455 i va acabar amb la 
conquesta del Regne vàndal per l’Imperi romà d’Orient de l’any 534. Finalment, la 
tercera etapa, sovint anomenada bizantina, vindria marcada per la submissió de les 
Balears a dit imperi. 
 
Gràcies a la Carta del bisbe Sever i a la correspondència de Consenci se sap que a 
principis del segle V la població de les Balears estava romanitzada, i que formava part 
de l’Imperi des del punt de vista administratiu, judicial i fiscal. Res feia sospitar a la 
seva població que aquell sistema prest hauria d’acabar (Amengual 2003). Gràcies a la 
mateixa documentació hi ha constància del fet que havia començat el procés de 
conversió forçosa dels jueus al cristianisme. A Menorca, concretament, la conversió 
forçosa va concloure en el 418 (Amengual 1991, 65; Amengual i Orfila 2007, 200). 
També es menciona la presència de monjos a Menorca. Aquesta és la referència a 
monjos més antiga per a les Balears. 
 
Hidaci dóna notícia del saqueig de les Balears per part del vàndals cap a l’any 425 
dC279. Poc després passarien al nord d’Àfrica on conformarien un autèntic Regne vàndal 
que va perdurar entre els anys 429 a 533/534280. Segons Victor de Vita, cap a l’any 455, 
el rei Genseric va incorporar les Illes Balears a l’esmentat Regne281.  
 
S’ha publicat sovint que seria el mateix Victor de Vita qui hauria informat sobre la 
convocatòria del rei vàndal Hunneric del Sínode de Cartago de l’any 484, on hi haurien 
assistit els bisbes Elies de Mallorca, Macari de Menorca i Olipi/Ophilio d’Eivissa (Cau 
2003, 5; Ramon 2008, 565). Tanmateix, però, J. Amengual precisa que es coneix 
l’existència de les tres seus episcopals i dels noms dels seus bisbes, no per Victor de 
Vita, sinó a través d’un catàleg existent a la cúria del primat de Cartago, de cap a l’any 
489, és a dir, una mica posterior al concili convocat per Hunneric (Amengual 2005, 91; 
2008, 70)282.  
 
És Procopi qui narra el final del Regne vàndal a mans de les tropes de Justinià283 
dirigides per Belisari l’any 533. Segons aquest autor de Cesarea, Belisari va encomanar 
a Apol·linar dirigir la conquesta de les Balears. La data en què es produeix aquesta 
                                                 
278 També convé destacar els treballs de M. Vallejo de 1993 i 2012. 
279 Courtois 1955, 56, 185; Palol 1967, 28; Amengual 1991; 2013, 19. 
280 Reynolds 1995, 53; Arce 2003, 153; Vallejo 2005, 20; 2012, 69, 92, 99. 
281 Courtois 1955, 185-186; Palol 1967, 28; Amengual 1991, 292-294; 2003, 166; 2005, 90; 2008, 13 i 18; 
2013, 19. 
282 Per a més detalls: Courtois 1955, 185-186; Rosselló 1973, 88; Ramon 1986, 24, 27 i 38; Nadal 2006, 
333 i Vallejo 2012, 444-445 i, sobretot a: Amengual 1991, 320-327. 
283 El regnat de Justinià transcorre entre els anys 527 i 565 (Brown 1998, 186; Cameron 1998, 7). 
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conquesta no està clara: 533284, 534285, 535286 o 537287 són les diferents propostes més 
acceptades. Segons les notes geogràfiques (592-603) de Jordi de Xipre, per una 
constitució de l’any 537, pareix que les Balears varen ser incorporades a la província 
Mauritana II, amb capital a Septem (Amengual 2003, 169)288, tot i que hi ha autors que 
defensen una pertinença a la província de Sardenya (Nicolás De, Moll 2013, 557).  
 
El bisbe i teòleg Licinià de Carthago Spartaria, ciutat que es trobava sotmesa al domini 
bizantí, envià l’any 595 una carta al bisbe Vicenç d’Eivissa reprovant-lo per la seva 
credulitat davant d’una falsa carta escrita en nom de Crist, que degué arribar a mans del 
bisbe eivissenc cap a l’any 582 (Amengual 1991; 2008, 171)289. L’any 603, el Papa 
Gregori Magne290 va instar al seu defensor Johannes a anar als dominis bizantins del 
sud de la península Ibèrica291, per determinar si foren correctes les decisions preses pel 
governador bizantí Comitiolus respecte a dos bisbes, un d’ells el de Màlaga (Amengual 
1991; Vallejo 2012, 297-299). Però, a més, de camí s’havia d’aturar a l’illa de Cabrera 
per posar ordre entre els monjos que l’habitaven. Aquesta notícia, és la darrera referida 
a les Balears abans de l’arribada dels musulmans a la Mediterrània occidental (Rosselló 
1973, 90). 
 
Entre el 672 i el 676 es produeix la primera ràtzia dels musulmans a Sicília i, entre 672 i 
680, la derrota d’una flota sarraïna a mans dels visigots. Tot plegat són una mostra de 
les primeres incursions dels contingents musulmans en aigües de la Mediterrània 
occidental (Vallejo 2012, 418). En aquells anys també hi hauria indicis referents a atacs 
a Sardenya. Aquests han estat proposats recentment per W.E. Kaegi, i han servit a M. 
Vallejo per plantejar una possible relació d’aquestes ràtzies amb la destrucció 
documentada a Son Peretó. Segons argumenta l’esmentada autora seguint a S. 
Consentino, tot i el silenci de les fonts respecte a les Balears, no es pot descartar que hi 
hagués hagut atacs a les seves costes amb anterioritat al 707 (Vallejo 2012, 470 i 473). 

                                                 
284 Vallejo 2005, 15 i 18; 2012, 99) 
285 Campaner 1888, 3 i 5; Palol 1967, 28; Ramon 1984, 38; 1986, 23; Amengual 1991, 330-332285; 2003, 
169; 2005, 92; 2013, 19 i 23; Gutiérrez 1998, 180; Cau 2003, 6 i 2007, 226; Buxeda et al. 2005, 224; 
Cardell, Cau 2005, 158; Moll 2005, 6; Alcaide, Mas, Cau 2005, 171 i 185; Mas, Cau 2007, 171; Ramon 
2008, 565. 
286 Rosselló 1973, 89; Guerrero 1991, 25. 
287 Amengual i Orfila 2007, 213; Amengual 2008, 13 i 19. 
288 Més detalls a: Ripoll 1996, 252; Amengual 1991, 132-133. També s’ha defensat que la capitalitat 
podria haver estat a Carthago Spartaria o Cesarea de l’antiga Mauretania Caesarensis (Nicolás De, Moll 
2013, 557). 
289 En els anys centrals de segle VI es produirien les conquestes bizantines de part de la península Ibèrica 
(Vallejo 1993, 79; 2012; Amengual 2005, 92; 2008, 19; Vizcaíno 2009, 49). Podria ser que Licinià 
hagués estat monjo (González 1995, 274-275; Amengual i Orfila 2007, 213; Amengual 2008, 171, 175-
176). També s’ha proposat que fos d’origen africà (González 1995, 275). Per la discussió sobre la 
biografia de Licinià vegeu: Vallejo 2012, 245-246. 
290 El seu pontificat fou des del 590 fins el 604 dC (Brown 1997, 122). 
291 L’Imperi romà d’Orient mantindrà possessions a terres ibèriques fins a la dècada dels anys 20 del segle 
VII. La data exacta varia segons els autors: c. 620 (Brown 1997, 191; 2006, 448), c. 621 dC (Reynolds 
1993, 19 i 1995, 31), c. 624 (Rosselló 1973, 91 i 2006, 314; Ripoll 1996b, 253; Cameron 1998, 108; Cau 
2003, 7), c. 625 (Amengual 2003, 169; Buxeda et al. 2005, 224; Vallejo 2005, 31; 2012, 172 i 369), 625 
(Vallejo 2005, 25), 625/626 (Vallejo 2012, 365). Cartagena hauria caigut en mans visigodes entre el c. 
621 i el 623 (Gutiérrez 1998, 183), mentre que Màlaga ja ho hauria fet entre els anys 612/613 i 615 
(Vizcaíno 2009, 167; Vallejo 2012, 278, 339 i 359). Un bon resum sobre aquestes dates finals de 
l’ocupació bizantina de la península Ibèrica es pot consultar a: Ramallo, Vizcaíno 2002, 315, autors que 
consideren que la forquilla temporal més acceptada aniria entre els anys 621 i 624, tot i que J. Vizcaíno ha 
ampliat recentment la forquilla fins el 625 (Vizcaíno 2009, 88), donant per bones les interpretacions fetes 
per M. Vallejo (Vallejo 1993, 297). 
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Cap el final del segle VII o, molt a principis del segle VIII, una “flota grega” va ser 
derrotada prop de les costes de la península Ibèrica pel comte Teodomir, governador del 
llevant peninsular (Ramon 2008, 565). No es descarta que l’esmentada flota hagués 
sortit de les Balears (Amengual 1991, 451-452; Vallejo 2005, 26-27; 2012, 434-435).  
 
L’any 707 es produiria la primera incursió ben documentada dels musulmans a les Illes 
Balears292. Malauradament no es coneix exactament quantes incursions més hi va poder 
haver en el segle VIII i quin abast tingueren. Sí que se sap que continuà havent-n’hi a 
les acaballes del segle vuitè i ja en el segle novè293. A partir del segle VIII i, fins la 
conquesta definitiva de les Balears pels musulmans el 902-903 dC, pràcticament no es 
disposa de registre arqueològic i les fonts escrites disponibles són escasses i poc 
precises294. En tot cas, la documentació escrita i les troballes monetàries mostren com 
durant la vuitena centúria ja s’hauria signat un pacte entre les autoritats balear i 
islàmica, el qual hauria significat una forta pressió fiscal sobre les persones de les illes. 
De fet, fins i tot s’ha arribat a plantejar una important reducció demogràfica de 
l’arxipèlag i un despoblament o, si més no, uns nivells mínims de població per a 
Eivissa295. 
 
 
3.2.1. LES FONTS ESCRITES 
 
Tal i com es veurà a continuació, són molt poques les dades que proporcionen les fonts 
escrites, d’entre els segles V a VIII dC, referides al monacat balear. Aquestes es poden 
dividir en tres grans blocs: 1. La Circular de Sever; 2. La correspondència epistolar 
entre Consenci i Agustí d’Hipona; 3. L’Epístola XIII, 47 de Gregori Magne296. 
 
LA CIRCULAR DE SEVER 
 
A la Circular de Sever de l’any 418 dC, on es narra la conversió dels jueus que hi havia 
a Menorca, es troba la primera referència al monacat de les Illes Balears. En aquella 
Circular els monjos hi apareixen citats diverses vegades297.  
 
La primera es quan es narra el somni del jueu Teodor on uns monjos es veuen 
involucrats en els esdeveniments que l’atemoriren:  
 

Cum ego, audito leonis nomine, trepidare coepissem, locum tamen dum 
fugam paro unde introspicerem repperi et uidi monachos illic mira 

                                                 
292 Rosselló 1973, 93 i 2006, 311-314; 2011; Amengual 1991; 2005, 102; 2008, 13; 2013, 24; Moll 2006, 
12. Any 707 o 708 segons Campaner 1888, 9 i Vallejo 2012, 473 i, segons J.C. de Nicolás i B. Moll, més 
probablement, durant l’estiu del 708 (Nicolás De, Moll 2013, 566). 
293 Campaner 1888, 10-11; Amengual 1991; 2005, 103; Moll 2006, 15-19. 
294 D’entre les troballes arqueològiques dels darrers anys cal destacar la d’un segell de plom trobat a 
Menorca, d’un arcont mallorquí de mitjan segle VIII. Aquesta peça demostraria que les Balears encara es 
trobaven sota cert control bizantí. De fet, es proposa que aquell arcont balear s’hauria d’enquadrar en el 
marc dels arcontats marítims amb amplis poders civils i militars que l’administració bizantina va instituir 
a partir del segle VIII en els ports d’interès comercial i estratègic degut a la seva posició geogràfica, 
convertint-los en bases navals militars des d’on es controlava la navegació, els viatgers, i els intercanvis, 
particularment els relacionats amb les mercaderies prohibides i amb les armes (Nicolás De, Moll 2013). 
295 Barceló 1975; 1997, 2001; Retamero 1996; 2000; Moll 2006, 18-19 i 21; Nicolás De, Moll 2013. 
296 Mundó 1957; Cantavella 1985; Amengual 1991, 1998 i 2008. 
297 En el present apartat, si no s’indica una altra cosa, se segueixen les dades i les informacions aportades 
per J. Amengual publicades els anys 1991, 1998, 2001 i 2008. 
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suauitate psallentes. Maior illico mihi terror adiectus est (SEVERUS 

MINORICENSES, Epistula 11, 4 i 5). 
 
La segona vegada que apareixen monjos en la Circular es produeix un cop cremada la 
sinagoga pels cristians, enmig del procés d’“intimidació” per a convertir els jueus al 
cristianisme:  
 

Ipse Theodorus, stupore perculsus, diuinam sententiam in plebe sua 
uidebat impletam: Fugit impius nemine persequente; sed tamen non 
nemine: persequebatur, enim, eos ille leo terribilis, qui de synagogae 
loco, sicut Theodoro fuerat reuelatum, per monachos rugitum emiserat, 
quo resistentes tremefecit inimicos. Stabat, igitur, Theodorus in loco 
prorsus eodem in quo ei pridem per somnium terror leonis fuerat 
iniectus; et cum causam tantae trepidationis inquireret et nomen 
solummodo nostri leonis audiret, nullam illic sicut uerebatur feritatem 
uidens, tantum psallentes monachos intuebatur; et ab omni suorum 
multitudine destitutus atque elabi parans, etiam ipse pedum uiam 
prospiciebat (SEVERUS MINORICENSES, Epistula 16, 10 i 11). 

 
Més endavant en la descripció dels fets descrits a la Circular s’esmenta a uns monjos 
que són els qui presencien l’aparició miraculosa del globus lluminós sobre una basílica 
extramurs”:  
 

Cum igitur in ecclesia, quae paululum a ciuitate sequestri in loco sita 
est et in qua sancti martyris Stephani nuper conditae reliquiae 
conquiescunt, nobiscum pariter plebs uniuersa missam opperiretur, duo 
quidam monachi quos Dominus testes miraculorum suorum praeelegit, 
in campo qui ante fores ecclesiae protenditur in herbis accubabant. Vir 
etiam honoratus, nomine Iulius, cum alio quodam de ciuitate ecclesiam 
petens, cum per ipsos praeterire cepisset, repente unus ex monachis, 
uiso miraculi signo, conturbatus confusum emisit clamorem, 
conuersisque ad se, protenta manu, quia uerboexplicare non poterat, 
quod uideret ostendit  (SEVERUS MINORICENSES, Epistula 20, 4 i 5). 

 
A partir de la Circular s’ha proposat l’existència d’un monestir a Menorca ja en aquelles 
dates298. I més concretament prop de Maó, on hi hauria una ecclesia, als afores de 
l’oppidum, que s’hauria convertit en el santuari suburbà de Sant Esteve prop del qual hi 
hauria hagut el monasterium299. També s’ha afirmat que es desconeix on pogué estar el 
monestir d’aquells monjos, però que devia estar en algun lloc de l’illa o a qualque illot 
proper. Una possibilitat seria la de les “restes basilicals” de l’illa del Rei del port de 
Maó (Amengual 1998, 351). En tot cas, cal apuntar que llegint a Sever, no queda gens 
clara l’existència del monestir magontà300. De fet, no es pot descartar completament que 
aquests monjos estassin de pas per Menorca301, com sembla que ho va estar Orosi, o que 
tinguessin la seva residència en un altre indret de l’illa, tal vegada, Iamno (Moreno 

                                                 
298 Tesi que sol ser donada per bona. Per exemple: Alcaide 2011, 44. 
299 Amengual 1991, 414-415; 1994, 498; 2008, 197; Amengual, Orfila 2007, 228, 239. Es proposa amb 
interrogants si seria aquesta església la descoberta en el Fornàs de Torelló (Amengual, Orfila 2007, 240). 
300 Més recentment, el mateix J. Amengual, assegura que se segueix desconeixent l’emplaçament d’aquest 
suposat monestir (Amengual 2008, 198; 2013, 17).  
301 Vegeu el discurs d’A. Mundó respecte al monacat hispà itinerant (Mundó 1957, 77-79). 
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2011, 55 i 153), igual que Sever i tots els altres cristians que l’acompanyaren a la 
campanya de conversió dels jueus de Maó. Així mateix, tampoc es pot descartar que 
l’església dels afores de Magona, no fos la del monestir on hi havia els camps on 
descansaven els monjos. 
 
Sever també informa de l’existència a Menorca de la verge Theodora. Tot i que hi havia 
certs elements que feien dubtar si fou un personatge real o una figura imaginària, 
sembla més probable que fos certa la primera opció. En tot cas, no hi ha dubte que 
aquella referència mostra que a Menorca es coneixia l’existència d’aquesta variant 
monacal femenina (Amengual 1991, 118-122 i 159-164; 1998, 347-348; 2003, 162; 
2008, 198; 2010, 453). J. Amengual considera com a probable, però no segura, 
l’existència d’una comunitat de verges establertes a Iamona, sota vigilància episcopal. 
La Circular no només es refereix a la virginitat de Theodora si no també al seu religione 
propositi que cal entendre com un compromís de tipus monàstic, tot i que no 
necessàriament implica la pertinència a un monestir femení (Amengual 2001, 681; 
2008, 198-199)302. En tot cas, cal remarcar, que no es troba cap altra referència 
documental al monacat femení de les Balears fins la baixa edat mitjana, i que aquell no 
té res a veure amb la comunitat monàstica de Cabrera. 
 
LA CORRESPONDÈNCIA EPISTOLAR ENTRE CONSENCI I AGUSTÍ 
D’HIPONA 
 
Per l’epistolari conservat de Consenci303, concretament gràcies a la Epistula 11* que 
data del 419 dC, es té notícia de l’arribada del monjo Frontó a Menorca, provinent d’un 
controvertit monestir de la Tarraconensis (Amengual 1991; 1998, 348 i 352; 2001, 634 i 
641; 2003, 161; 2008, 210, 230, 233 i 509). Frontó és el gran protagonista d’aquella 
epístola on, a més, es fa palès l’enorme poder econòmic, civil i religiós d’aquest monjo 
(Amengual 2008, 261; 267-270, 322, 324, 242 i 358). 
 
Hi ha autors que han defensat que el mateix Consenci hagués pogut ser monjo304. En 
canvi, J. Amengual, no només ho posa en dubte sinó que diu que “no sembla que fos ni 
monjo ni clergue” (Amengual 1979, 102-103; 1991, 225-226; 1998, 342; 2001, 610 i 
2008, 207; 2010, 443). De tota manera sí que es troben en ell alguns dels paràmetres 
típics de l’ascetisme de les classes benestants de la tardo-romanitat, com són el retirar-

                                                 
302 Sant Agustí parlava de les verges de l’Església i de les congregacions de dones devotes sorgides en 
totes les comunitats cristianes, suscitant l’interès dels homes de l’època. Romanien darrera la paret del 
presbiteri, de marbre blanc translúcid, simbolitzant la puresa assolida en renunciar al sexe (Brown 1997, 
53; 2006, 111). El nombre de les verges consagrades a Déu va anar augmentant de tal manera que a finals 
del segle IV ja formaven una institució eclesiàstica ben definida i, com a conseqüència del seu 
desenvolupament, algunes s’havien organitzat en petites comunitats (Colombás 2004, 272).  P. Brown 
considera que en els segles IV i V les moines et les vierges consacrées, symbolisait la texture singulière 
du pouvoir épiscopal i que formaven, juntament amb els pobres, “l’escorta simbòlica” del bisbe (Brown 
1998, 137).  
303 Textos produïts entre els anys 414 i 420 (Amengual 2008, 211). Consenci era un teòleg natural de la 
Tarraconesis que visqué a Menorca durant el primer quart del segle V dC (Amengual 2010, 443). 
Tanmateix però no es pot assegurar amb rotunditat la seva pàtria (Amengual 2008, 355), i és possible que 
fos originari del sud de la Gàl·lia (Amengual 1979, 103). Cal destacar que, juntament amb Sever, són els 
dos únics autors “balears” coneguts anteriors a la dominació islàmica, dels que han arribat els seus escrits 
fins als nostres dies (Amengual 2008, 63). 
304 Per exemple, J.O. Othmar, C. Wolfsgruber, R. Flórez o, més recentment J. Arce (Amengual 1979, 102; 
1991, 224-225; 1998, 342; Arce 2003, 138). 
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se, en el seu cas a la “solitud de Menorca”, i practicar la recerca de l’otium (Amengual 
2001, 645-646). 
 
De Leonas (perlator), que apareix a la correspondència entre Consenci i Sant Agustí, 
també s’ha plantejat el dubte de si fou o no un monjo, una qüestió que resta sense 
resoldre (Amengual 2008, 360). En tot cas, Leonas feia la travessia entre Menorca i 
Hipona, i degué ser un transportista i/o comerciant, portador o armador d’una nau que 
podria ser o no de la seva propietat (Amengual 2001, 611; 2008, 210, 347, 360 i 402) 

305. 
 
L’EPÍSTOLA XIII, 47 DE GREGORI MAGNE 
  
Un cop desestimada la idea de què l’Epístola 48 de Sant Agustí ja donava notícia del 
monestir de la Cabrera balear306, la carta que el papa Gregori Magne va adreçar al 
defensor Johannes, és l’única font escrita antiga que amb seguretat fa referència al 
monestir de la Cabrera del sud de Mallorca307. I és que l’esmentat papa va enviar al seu 
funcionari cap a Màlaga per a intercedir respecte a la deposició de dos bisbes per part de 
l’alt funcionari imperial Comitiolus, amb les indicacions de passar primer per Cabrera i 
posar ordre entre els seus monjos308. Concretament la carta papal diu:  
 

Epistola XIII 47 [MGH Ep 2 = num. XIII 48] Registrum epistolarum II, 
libri VIII-XIV, CCL 140 A, (D. Norberg), Turnhout 1982, p. 1056. 
 
Iohanni defensori ut disciplinam monachorum Capriae insulae restituat 
mandat        603. Aug. 

GREGORIUS IOHANNI DEFENSORI 
Vbi canonicam districtionem culparum contra se qualitas excitat, 
postponere quae corrigenda sunt non debemus, ne dissimulatione uires 
dare prauis actibus, quos falce nos disciplinae resecare conuenit, 
uideamur. Quia igitur peruenit ad nos monachos monasterii, quod in 
Capria insula, quae iuxta Maioricam idem insulam, est positum, ita 
peruerse agere ac uitam suam diuersis facinoribus summisisse, ut non 
omnipotenti Deo sed antiquo se hosti, quod cum gemitu dicimus, 
ostendant potius militare, experientia tua praesenti auctoritate 
communita ad praedictum monasterium accedere et uitam moresque illic 
conuersantium subtili studeat inuestigatione perquirere et ita, quaeque 

                                                 
305 Es té constància d’ell en el viatge de Consenci de Menorca a Hipona (c. 415-416). Segons J. 
Amengual, les al·lusions a Leonas que fan Consenci i Agustí permeten afirmar que era el patró del vaixell 
que menava adesiara d’Hipona a Menorca. Es pot assegurar que el port on arribava la correspondència era 
el d’Hipona. Però, es desconeix on habitava Consenci. Possiblement el vaixell de Leonas sortia de 
Iamona. També es pot suposar amb fonament que Consenci va anar fins a la seu episcopal de sant Agustí, 
en la nau d’aquest portador. Per altra banda, el bisbe d’Hipona, quan l’any 420 respon l’ep. 11* amb el 
Contra mendacium 3,4, esmenta que és el mateix transportista, Leonas, el que porta la lletra a sant Agustí, 
ep. 11*1, i el que al cap de més d’un any, recull el tractat Contra mendacium, 1,1, per dur-lo a Menorca 
(Amengual 2001, 616-618). 
306 J. Amengual és qui ha tractat més exhaustivament aquesta qüestió, demostrant que el bisbe d’Hipona 
no es referia a la Cabrera de les Balears, sinó a la Capraia tirrènica, situada prop de Pisa (Amengual 1988, 
16; 1991, 382-392; 1998, 342-343 i 356; 2001, 681; 2013, 24-25. Veure també: Moreno 2011, 194-195). 
307 Cal destacar que de l’associació d’aquesta carta a la Cabrera Balear ja en donaren testimoni els 
cronistes mallorquins del segle XVII (Dameto, Mut, Alemany 1840, 213-216). 
308 Amengual, 1991: 392-398; 1992: 136-137; González, 1997; Orlandis, 1999: 154-155; Vallejo 2005, 
35-36; 2012, 315 i 461. 
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resecatione digna reppererit, sicut canonicus ordo desiderat, congua 
ultione corrigere atque eos, quae obseruare debeant, studeat informare, 
quatenus emendationis tuae modus et istos ad uiam rectae 
conuersationis reducere et te apud nos nullomodo ualeat accusare 
culpabilem. 
 
 “Allà on la gravetat de les culpes demana l’aplicació de la llei canònica, 
cal que no posem a un costat el que s’ha de corregir, no sia que, fent els 
ulls grossos, donem força a les accions depravades que, així ho trobam, 
hem de segar amb la falç de la disciplina.  
Perquè ens ha arribat la notícia que els monjos del monestir que es troba 
a l’illa de Capria, situada devora Maiorica, que és també una illa, obren 
de manera tan perversa i han sotmès les seves vides a diversos crims, que 
manifesten que, més que servir Déu, lluiten, i ho deim plorant, a favor de 
l’antic enemic.  
Tu, respatllat amb la autoritat que et donen aquestes lletres, dirigeix-te al 
citat monestir, per informar-te de la vida i costums dels qui allà viuen, 
mitjançant una acurada investigació. D’aquesta manera tot allò que 
trobis que ha de ser arrabassat, tal com ho demana la norma canònica, ho 
has de corregir imposant les penes corresponents, i has de preocupar-te 
d’informar els monjos de tot allò que hagin d’observar. La teva manera 
de corregir ha de servir tant per a fer retornar els monjos al camí de la 
bona vida monacal, com perquè de cap manera tu no sies culpable en res 
davant nosaltres” (GREGORI I, Epistola XIII, 47. Traducció de J. 
Amengual i Batle 1991, Vol. II, 137). 

 
Existeix doncs un document que corrobora que a l’any 603 dC, hi havia a Cabrera una 
comunitat monàstica suficientment important com perquè Gregori I la prengués en 
consideració i intentés redreçar-la cap “al camí de la bona vida monacal”. 
 
Pel vist fins aquí es pot afirmar que la documentació escrita del segle V (Sever i 
Consenci), demostra la presència de monjos a Menorca a les primeres dècades d’aquella 
cinquena centúria, però no donen detalls de com eren els seus monestirs i quin era el seu 
estil de vida. Tampoc no es pot establir quina era la seva vinculació amb els bisbes i 
preveres, i es desconeix la seva inspiració espiritual i la seva organització, tant interna 
com externa (Amengual 1998; 2001, 690). Més o manco passa el mateix amb la carta 
del papa Gregori. Això sí, l’únic monestir de les Illes Balears del que es té una 
inequívoca constància documental en aquesta època és el monestir de Cabrera 
(monachos monasterii). 
 
 
3.2.2. LES FONTS ARQUEOLÒGIQUES 
 
Per a les Illes Balears sovint s’ha destacat la seva riquesa en basíliques paleocristianes. 
La seva conservació  segurament s’ha de relacionar amb el fet que la conquesta islàmica 
va significar l’extinció del cristianisme antic balear i l’abandonament dels seus llocs de 
culte. També es va produir un canvi en la distribució territorial dels assentaments. Tot 
plegat va afavorir que a sobre de moltes de les basíliques no s’hi construïssin noves 
esglésies posteriors. Així, fins avui, a Mallorca es coneixen les basíliques de Cas Frares, 
sa Carrotja, Son Peretó i Son Fadrinet, mentre que a Menorca se’n té segura constància 
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de les de l’illa del Rei, Son Bou, Fornàs de Torelló i Cap des Port. Les abundants 
publicacions científiques de caire arqueològic relacionades amb aquest món de les 
basíliques contrasta amb el poc que s’ha publicat referit al monacat balear. I és que fins 
a dia d’avui són enormes les dificultats que hom es troba a l’hora de poder saber, sense 
cap font escrita al respecte, si les restes arqueològiques relacionables amb edificis de 
culte cristià correspongueren o no a un monestir. Aquestes dificultat no són només 
pròpies de les Illes Balears, sinó que són generals a tot el món cristià anterior al segle 
VIII dC309.  
 

 
Figura 3.91. Basíliques de Mallorca i Menorca (Autor: Mateu Riera) 

 
Han estat diversos els autors que han proposat que part d’aquestes basíliques varen 
poder estar associades a comunitats monàstiques. Fa més de quaranta anys que G. 
Rosselló, parlà obertament dels monestirs de l’illa del Rei, Son Bou, Es Fornàs de 
Torelló, cala Fornells (Cap des Port) i l’illa “d’es Coloms” (Rosselló 1973, 90), però 
mai ho ha arribat a justificar. S’ha exposat que l’estructura complexa dels conjunts 
basilicals de les Balears, amb dependències annexes de caràcter divers, demostraria, en 
alguns casos, l’existència de comunitats monàstiques (Cardell, Cau 2005, 168). Més 
recentment, S. Alcaide ha relacionat les reduïdes dimensions i la seva conseqüent 
“escassa capacitat” de les basíliques menorquines de Cap des Port de Fornells, illa del 
Rei i Fornàs de Torelló, amb centres monàstics. Pel que fa al jaciment de Cap des Port 
hi afegeix, a més, que existeixen altres indicis que permeten reforçar la seva 
interpretació com a monestir, concretament, la projecció conjunta de l’àrea litúrgica i 
d’emmagatzematge310 que reflexa l’anàlisi modular, i la comunicació directa que 
s’estableix entre l’església i aquell gran magatzem (Alcaide 2011, 263, 426, 430, 442 i 
443). En canvi, hi ha investigadors que han qualificat només com a probable l’atribució 
d’aquest conjunt arquitectònic amb església, baptisteri i edificis annexes a una 
comunitat monàstica (Buxeda et al. 2005, 224). De fet, també s’ha afirmat que a Cap 
des Port (Fornells), s’utilitzà en la construcció de l’edifici un model del Llevant 
mediterrani (Gurt, Buxeda 1996, 155), que suggereix la presència d’una comunitat 

                                                 
309 Es pot trobat un excel·lent estat de la qüestió a: Moreno 2011. Veure també: Martínez Tejera 2007. 
310 Entre les estances que envolten l’església, se n’ha identificat una com a apotheca-cellarium, on les 
nombroses troballes d’àmfores, gerres, embuts i possibles mesures, han servit per interpretar el lloc com 
un magatzem de vi o oli (Palol 1982, 371-373; 1987; Godoy 1995, 174-176; Marimon 2004, 1059; 
Caballero 2006, 103-106; Vizcaíno 2009, 474; Moreno 2011, 196). M. Rosselló ja va citar aquesta 
apreciació de Palol quan remarcà les semblances del magatzem d’àmfores del Cap des Port amb el del 
monestir de l’illa de Cullera (Rosselló 1995, 159). En canvi, P. Marimon, citant els treballs de Palol de 
1982 i 1987, afirma que no pot tractar-se d’un dipòsit monacal donat que les estructures d’establiment que 
hi ha al voltant són de caire profà (Marimon 2004, 1059). 
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monàstica oriental (Amengual, Cau 2005, 137; Cardell, Cau 2005, 168). L. Caballero 
encabeix aquest jaciment entre el grup de “Monestirs dubtosos de caràcter rural”, citant 
els arguments exposats per C. Godoy. Aquesta investigadora ja va fer notar que les 
dimensions i la distribució interna de l’església feien possible que aquell jaciment fos un 
monestir (Godoy 1995, 174; Caballero 2006, 103-106). A. M. Martínez, fent esment a la 
seva necròpoli, el baptisteri i a les dependències agrícoles es mostra dubitatiu entre si 
fou un “cenobi agrícola” i/o una “església de peregrinació” (Martínez Tejera 2006, 128; 
2007, 23, 25 i fig. 9). Mentre que J. M. Gurt argumenta que alguns elements de la 
dinàmica funerària del lloc, l’abundància de tipus molt concrets de grans pàteres de 
ceràmica i marbre, així com les evidències d’emmagatzematge de productes locals i 
importats, més els elements que indiquen la manipulació d’aquells, suggereixen, sens 
dubte, la presència d’una comunitat monàstica instal·lada en el complex i encarregada 
de la seva gestió. L’estudi modular de les edificacions i l’anàlisi dels pigments emprats 
a les pintures murals també li permeten plantejar que Cap des Port tingué el seu origen 
en una comunitat monàstica desplaçada des de la Mediterrània oriental que decidí 
instal·lar-se a Menorca (Gurt 2007, 204-208)311. A partir de les observacions de Godoy i 
Caballero abans esmentades, i de la descripció del magatzem de vi o oli, F.J. Moreno és 
de l’opinió que els arguments emprats per considerar com a monestir el jaciment de Cap 
des Port, sense ser definitius, són convincents i pareixen adaptar-se amb relativa facilitat 
a conceptes bàsics del cenobitisme hispà i balear d’aquells temps (Moreno 2011, 196, 
287 i 474)312.  
 
A la pregunta de si “Foren monestirs aquelles esglésies rurals de les Balears o santuaris, 
o són simplement parròquies rurals al tenir baptisteris?” (Amengual, Orfila 2007, 244), 
Boto afirma que la presència de baptisteris en Es cap des Port, Es Fornàs de Torelló i 
l’illa del Rei, desmenteix la seva condició cenobítica (Boto 2006, 157). G. Ripoll i 
Isabel Velázquez consideren que no es pot afirmar que qualsevol església rural dotada 
de baptisteri sigui una església parroquial, argument que Amengual i Orfila accepten 
(Ripoll, Velázquez 1999, 122; Amengual, Orfila 2007, nota 215). A més, es té 
constància de l’existència de baptisteris d’aquella època dins de les comunitats 
monàstiques, la qual cosa acredita la funció de parròquia i no invalida que les funcions 
baptismals es realitzessin en un monestir313. No s’ha de descartar, fins i tot, la funció 
baptismal en els monestirs dels illots atès que se sap que des de la primera meitat del 
segle VII es batiava en el monestir de l’illa de Iona (Brown 1997, 185)314.  

                                                 
311 També es menciona la possible producció agrícola de l’interland del monestir, així com la seva 
comercialització per via marítima, citant, a més, la seva ubicació en el extrem interior d’una profunda i 
segura badia amb abundant aigua dolça, i envoltada de terres fèrtils; així com la constatació de certes 
evidències que demostrarien l’existència d’un taller ceràmic (Gurt 2007, 202 i 207-208). 
312 És interessant tenir present que en el exhaustiu treball de F.J. Moreno de 2011, on es fa un recull molt 
complet de tots aquells jaciments que podrien haver estat monestirs, no es fa referència ni una sola vegada 
a cap de les basíliques mallorquines, ni tampoc a les de Son Bou i del Fornàs de Torelló de Menorca. De 
fet, de les Illes Balears només es tracten els jaciments del Cap des Port, illa del Rei i Cabrera. 
313 Godoy 1995, 172; Brown 1997, 185; Martínez Tejera 2007, 36; Gurt 2007, 203 i 208; i especialment: 
Moreno 2011, 196, 399-401. No ha d’estranyar llavors que J. Amengual hagi defensat recentment que no 
es pot excloure que qualque basílica balear amb baptisteri fos també d’un monestir (Amengual 2013, 21), 
que M. Vallejo afirmi que no pot descartar-se totalment que alguna d’aquestes basíliques pogués estar 
vinculada a un monestir (Vallejo 2012, 452), i que A.M. Martínez es demani si Son Peretó fou un “cenobi 
agrícola” (Martínez Tejera 2007, 35-36). 
314 De fet, són molts els estudiosos que han donat per bo que a l’illa del Rei hi va haver una pila 
baptismal, en un jaciment que, tal i com es veurà, sembla molt factible que fos un monestir (Moreno 
2011, 401). També hi ha un baptisteri a l’illot de Comacina del llac italià de Como (Mirabella-Roberti 
1961; Frondoni 1995, 51), però no hi ha unanimitat a l’hora de considerar-lo d’un monestir. 
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Una part de la historiografia, sovint la d’origen balear, no ha posat adequadament de 
relleu el paper que varen jugar els monjos entre els segles V a VIII a les ciutats, i 
sobretot fora d’elles. Un bon cas per il·lustrar-ho és l’exhaustiu treball fet per J. Ramon 
a les Pitiüses (1986), en el qual es va ignorar completament la possibilitat de 
l’existència d’eremitoris o petits cenobis, tot i la constatació d’ocupacions de coves i 
hipogeus, nombrosos establiments rurals i, fins i tot, un jaciment a l’illot de 
s’Espalmador del que es parlarà més endavant. Quelcom semblant ocorre amb l’anàlisi 
dels jaciments de Formentera i s’Espalmador (González, Díes 1990-1991) i, més 
recentment, de Mallorca i Menorca315. En canvi, fora de les Balears, alguns autors han 
arribat a proposar, fins i tot, una monastización de la vida por doquier, anterior a 
l’arribada dels musulmans (Berrocal 1985, 366; González 1988, 18-19). 
 
Fins ara no s’ha defensat amb arguments prou sòlits l’existència de cap monestir concret 
a tres de les quatre illes més grans de l’arxipèlag balear, és a dir, Mallorca, Eivissa i 
Formentera. En canvi, els jaciments que més freqüentment han estat relacionats amb el 
monacat han estat alguns situats en illots propers a Menorca o a l’illa de Menorca 
mateixa, com són el conjunt arquitectònic de l’illa del Rei, Fornàs de Torelló i Cap des 
Port. A continuació es presentaran les dades arqueològiques més significatives de l’illa 
del Rei. Però també es farà esment a l’illa d’en Colom, sa Dragonera i a la de 
s’Espalmador, donat que sembla factible que en aquestes tres també hi va poder habitar 
una comunitat monàstica entre els segles V a VII dC. 

 

 
Figura 3.92. Monestirs i possibles monestirs en illots  

de les Illes Balears (Autor: Mateu Riera) 
 
L’ILLA DEL REI 
 
L’illa del Rei es troba dins el port natural de Maó316, aproximadament en el seu centre 
(Figura 3.92.). Té una extensió de 4,2 ha i arriba fins a 14 msnm. En temps medievals i 
moderns també era anomenada illa dels Conills. El nom actual té relació amb que fou 

                                                 
315 Mas, Cau 2007; 2011; Cau, Mas 2007, 2013; Mas et al. 2007. Articles on també es recullen dades i 
interpretacions exposades a: Mas, C. 2006: Cerámica y Poblamiento durante la Antigüedad Tardía (ss. 
IV-X) en la isla de Mallorca: la zona este (Manacor y Sant Llorenç), Diploma d’Estudis Avançats, 
Universitat de Barcelona. Unes dades ampliades, ordenades, i sintetitzades a: Mas, C. 2013: El 
poblamiento de Mallorca durante la Antigüedad tardía: la transformación del mundo rural (ca. 300-
902/903 d.C.), Tesi Doctoral feta per “compendi de publicacions”, Universitat de Barcelona. 
316 Amb 393 ha abrigades, és considerat el millor port natural de la Mediterrània (Rullan 2006, 15). 
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allà on l’any 1287 es va refugiar el rei Alfons durant la campanya de la conquesta de 
Menorca (Serra 1967, 29-30; Cau et al. 2012, 415). 
 
M.L. Serra ja feu notar que el conjunt arquitectònic de l’illa del Rei, amb una basílica 
amb un cos edificat a sud-est i unes habitacions al nord, feien pensar en l’existència 
d’un cenobi que utilitzava l’església en les seves cerimònies litúrgiques (Serra 1967, 
41). Pocs anys més tard, G. Rosselló qualificava l’illa del Rei com a monestir (Rosselló 
1973, 90). J. Amengual va apuntar que a partir de la Circular de Sever es podia proposar 
l’existència d’un monestir a Menorca, i més concretament, prop de Maó. Va plantejar 
que els monjos citats podien ser d’un illot proper, i va fer referència a les “restes 
basilicals” de l’illa del Rei del port de Maó (Amengual 1998, 351). Per a N. Villaverde, 
“algunes dependències annexes permeten suposar que al costat de la basílica hi havia un 
cenobi” (Villaverde 2004b, 424). L. Caballero es demana, “retòricament”, si aquest 
conjunt de l’illa del Rei, tipus poblat bigarrat amb església, podria ser en realitat un 
monestir (Caballero 2006, 107-108). A. M. Martínez proposa el lloc com a “Possible 
espai monàstic amb referència arqueològica (segles V-VII)” (Martínez Tejera 2007, fig. 
9). F.J. Moreno, en el seu molt complet compendi dedicat a l’arquitectura monàstica 
hispana entre la tardo antiguitat i l’alta edat mitjana, un cop considerats els arguments 
esgrimits per a la seva consideració com a monestir, afirma que prefereix mantenir la 
cautela respecte a si fou un establiment cenobític, precisant que no existeix més 
argument que el dels espais d’emmagatzematge d’aigua pendents de confirmació 
(Moreno 2011, 200 i 475-476). S. Alcaide sembla haver relacionat les reduïdes 
dimensions i la seva conseqüent “escassa capacitat” de la basílica de l’illa del Rei amb 
la possible existència d’un centre monàstic, citant, a més, els casos de monestirs en illes 
recollits en el treball de Zucca de 2002 i l’important moviment de les fundacions de 
Lérins. També ha fet notar l’emplaçament privilegiat de l’illot pel que fa al control del 
trànsit marítim del port de Maó, i l’ha relacionat amb l’activitat comercial d’aquell. Però 
en cap cas afirma rotundament que a l’illa del Rei hi habités una comunitat monàstica 
(Alcaide 2011, 263, 429-431 i 442). Per altra banda, pareix que proposa dues 
interpretacions contraposades de les restes arqueològiques: el possible caire monacal de 
l’establiment o el seu caràcter comercial. Tal i com es veurà, no va existir cap 
incompatibilitat entre l’existència d’una comunitat monàstica i les activitats vinculades 
al transport i emmagatzematge de mercaderies, sinó més bé tot el contrari. En la darrera 
publicació dedicada al conjunt eclesiàstic de l’illa del Rei, M.A. Cua, C. Mas, G. Ripoll, 
F. Tuset, M. Orfila i M.J. Rivas, el defineixen com a “centre de pelegrinatge i veneració 
o comunitat monàstica” (Cau et al. 2012, 427). 
 
Hi ha discussió respecte a si la basílica de l’illa del Rei fou de tres naus o de nau 
única317. A l’actualitat s’accepta més la primera opció318. Així i tot, altres hi veuen un 
edifici de planta rectangular, d’una sola nau amb dues galeries laterals, més que de tres 
naus (Amengual, Orfila 2007, 230). En tot cas, sembla probable que l’església hagués 
tingut dues fases molt diferents319. 

                                                 
317 Per a més detall de tal discussió per a la basílica de l’illa del Rei i la del Fornàs de Torelló vegeu: 
Duval 1982; 1990, 161; 1994, 204, amb els comentaris de P. de Palol de la pàg. 206. Veure també: Mas, 
Cau, Rivas 2008, 53-56; Alcaide 2011, 197-198; Cau et al. 2012, 420. 
318 Palol 1967, 23-24; Serra 1967; Schlunk, Hauschild, 1978, 79; Godoy 1995, 185; Mas, Cau, Rivas 
2008; Vizcaíno 2009, 480; Alcaide 2011, 201; Cau et al. 2012. M.L. Serra va proposar unes dimensions 
de 18,5 m d’est a oest i de 10,50-11,50 m de nord a sud (Serra 1967, 34). Per a més detalls de les seves 
mides veure: Alcaide 2011, 201-210 i 280 i Cau et al. 2012. 
319 De fet, M.L. Serra ja va fer notar que un dels basaments de pilastra o columna de l’església, es va 
trobar dins d’un mur aixecat a sobre del mosaic basilical (Serra 1967, 39), un mur que estaria fet de 
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El cos central de la basílica té una estructura tripartida on es distingeix el sanctuarium, 
on estava ubicat l’altar. En aquest s’hi havien excavat dues capsellae per allotjar-hi 
relíquies. A continuació hi ha un espai intermedi que separa el sanctuarium de la nau. El 
conjunt estava pavimentat amb un mosaic els temes del qual s’organitzen en relació a la 
litúrgia. En la part del mosaic situada en el sanctuarium es representen dos lleons 
enfrontats a un arbre, davant l’altar i en la part posterior hi ha representacions d’animals 
marins i una au d’aiguamolls. En l’espai intermedi, els motius s’ordenen en forma de 
coberta d’arestes, amb quatre grans crateres entre les que hi ha motius vegetals, aus i 
animals terrestres. A la part occidental el tema és geomètric. A les altres dues naus 
també hi hagué paviments fets de mosaic, però aquests es varen trobar molt deteriorats, 
sobretot els de la nau meridional320. A la nau o galeria septentrional s’hi va localitzar un 
baptisteri amb una petita piscina circular. És una pila del mateix tipus que la del Fornàs 
de Torelló321. 
 
Aquesta basílica, per paral·lels amb altres jaciments, s’ha datat en el segle VI322. Però la 
veritat és que, al igual que totes les de les Illes Balears, presenta greus problemes de 
datació. En aquest sentit cal esmentar que, tot i que s’havia considerat sovint d’època 
bizantina, a partir de la seva planta i dels mosaics (Serra 1967, 41)323, no es descarta una 
fundació anterior a la conquesta justiniana (Ramallo, Vizcaíno 2002, 324) i, fins i tot, es 
defensa una data de fundació del final del segle V o de l’inici del VI (Vizcaíno 2009, 
275). En tot cas, però, no es pot dubtar que estava en ús durant els primers segles de la 
dominació bizantina. Per altra banda, els materials ceràmics trobats durant els darrers 
treballs arqueològics realitzats a la capçalera de l’església, aporten un tpq del 475 dC 
pel moment de la pavimentació més antiga documentada, tot i que també es va trobar 
una peça força sencera de TSAD que pareix que situaria aquella fase ja en el segle VI, 
com a mínim (Mas, Cau, Rivas 2008, 64-65; Cau et al. 2012, 419 i 428). Aquestes 
observacions a partir de la ceràmica, més una revisió actualitzada dels paral·lels 
musivaris, ha permès afirmar que l’església de l’illa del Rei fou construïda molt a finals 
del segle VI (Cau et al. 2012, 429). 
 
Convé destacar que la basílica de l’illa del Rei és molt semblant a la del Fornàs de 
Torelló, tant pel que fa als mosaics, com pel que fa als seus conjunts arquitectònics324. 
                                                                                                                                               
maçoneria de pedra petita (Alcaide 2011, 201). Més recentment s’han donat a conèixer noves evidències 
que indiquen l’existència de distintes fases constructives (Mas, Cau, Rivas 2008, 58; Alcaide 2011, 201-
210, 274 i Plantes 11 i 12; Cau et al. 2012, 420 i 423). 
320 Palol 1967, 23-25; Serra 1967, 31-33 i 39-40; Schlunk, Hauschild, 1978, 185-186 i làms. 80-81, 
Guàrdia 1988; Godoy 1995, 185-186; Blázquez 1998; Alcaide 2005, 86 i 92-93; 2011, 204-206, 291-292 
i 343-345; Amengual, Orfila 2007, 230-231; Cau et al. 2012. 
321 Palol 1967, 24; Serra 1967, 34 i 40; Duval 1990, 161; Godoy 1995, 186; Amengual, Orfila 2007, 230-
231; Vizcaíno 2009, 480; Alcaide 2011; Cau et al. 2012. 
322 Villaverde 2004b, 423; Amengual, Orfila 2007, 230-231; Moreno 2011, 200 i 475. A partir dels seus 
mosaics sovint s’ha apuntat cap a la sisena centúria (Mascaró, Nicolàs De 1982, 69; Guàrdia 1988, 68). 
Però la datació proposada per aquests mosaics va des del final del segle V/principis del VI, fins a 
moments del segle VI posteriors a la conquesta bizantina de les Balears. D’ells s’han destacat les seves 
similituds amb els mosaics africans i/o d’ambients ravennesos (Godoy 1995, 185; Vizcaíno 2009, 480 i 
520; Alcaide 2011, 198, 301, 305-306). 
323 Els capitells documentats també s’han considerat sovint d’època bizantina (Vizcaíno 2009, 480).  
324 Palol 1967; Serra 1967; Guardia 1988, 66, Duval 1994, 204; Godoy 1995; Amengual, Orfila 2007, 
231; Vizcaíno 2009, 466 i 509; Cau et al. 2012, 429. L’anàlisi dels seus mosaics ha fet que es proposi per 
a l’església del Fornàs de Torelló una datació de la segona meitat del segle VI, tot i que també hi ha 
autors que creuen convenient datar-la de cap el final del segle V o principis del segle VI (Vizcaíno 2009, 
479-480).  
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Aquestes semblances són prou convincents per poder pensar que el conjunt del Fornàs 
de Torelló també fou un monestir del que encara només s’ha excavat una part. S’ha 
comprovat que les basíliques més petites de les Balears són precisament les de l’illa del 
Rei i la del Fornàs de Torelló. També s’ha afirmat que la de l’illa del Rei podria acollir 
un màxim de 200 individus, mentre que la del Fornàs de Torelló, 120 com a molt, i que, 
per tant, estaven destinades a donar servei a petites comunitats. Unes petites comunitats 
que S. Alcaide insinua que poguessin ser monàstiques, tot i que no s’atreveix a 
defensar-ho rotundament (Alcaide 2011, 262-263 i 441-442). 
 
Al voltant de la basílica s’han documentat diverses construccions ortogonals, ordenades 
per corredors, algunes d’elles de caire domèstic i/o productiu. Dins d’elles es poden 
apreciar diversos dipòsits de plantes quadrangulars o rectangulars amb revestiment 
d’opus signinum325. També hi ha un sistema força complex de recollida i/o d’evacuació 
de les aigües de pluja326, i d’un possible pòrtic, del que s’haurien trobat dos basaments 
de columna encara in situ327. 
 
L’església i les altres estances haurien estat construïdes de maçoneria, és a dir, de pedres 
sense treballar o molt poc treballades, d’entre 15 a 40 cm (Vizcaíno 2009, 480; Mas, 
Cau, Rivas 2008, 62). Cal tenir present però que no tots els murs estan fets d’igual 
manera, i que també s’empraren carreus força grans i ben escairats, que s’haurien 
mesclat amb pedres poc o gens treballades, i que algunes rebranques de les portes de les 
edificacions adossades a l’església estaven fetes amb “forts monòlits d’aspecte 
ciclopi”328. No es descarta que hi hagués murs fets en sec, però n’hi ha que tenen segur 
terra compactada emprada com a aglutinant (Mas, Cau, Rivas 2008, 62; Alcaide 2011, 
267). Sembla que també es va emprar puntualment morter de calç com, per exemple, en 
els pilars (Alcaide 2011, 201 i 265). Fins el moment no s’ha identificat cap rasa de 
fundació, però sí que es pot apreciar que s’havia retallat la roca per anivellar la 
superfície de les estances, deixant, en alguns casos, els talls verticals de la roca alineats 
amb els murs (Mas, Cau, Rivas 2008, 62; Alcaide 2011, 201-210 i 264-265). Els murs 
solen fer entre 0,6 i 0,7 m d’amplada, però també n’hi ha alguns de només 0,55 m 
(Alcaide 2011, 203-204). En el diari d’excavacions també es parla de fragments de calç 
i restes d’argamassa que pertanyien segurament als murs de la basílica. S’indica que 
alguns d’ells, molt grans, podrien correspondre al referit d’una paret (Diari Serra 1965-
66 Fons Palol - ICAC). A les intervencions més recents no s’ha trobat cap prova de 
l’existència de referits a les parets, però es creu factible (Cau, Rivas 2008, 62). A part 
dels paviments de mosaic amb preparació d’opus signinum, s’haurien documentat 
paviments de terra pitjada y de morter de calç, així com zones on el pis era la roca 

                                                 
325 Interpretats com a dipòsits d’aigua, n’hi ha d’un metre de fondària i entre 1 i 2 m de llargada, amb una 
cavitat semiesfèrica en els seus fons (Serra 1967, 38). Més recentment se n’hauria pogut localitzar un 
altre i, de tots ells no es descarta que poguessin haver estat emprats per a la realització d’activitats 
productives (Mas, Cau, Rivas 2008, 17-18 i 55; Cau et al. 2012, 420 i 428). 
326 També s’han localitzats certs indicis que permeten plantejar l’existència d’una possible cisterna on es 
recollirien aquelles aigües, tot i que encara falta confirmar-ho (Mas, Cau, Rivas 2008, 17, 55, 63-64; Cau 
et al. 2012, 419-420, 425). 
327 Serra 1967; Mascaró, Nicolàs De 1982, 30 i 32; Alcaide 2011, 199-201, 207-208, 283, 427-428 i 442; 
Cau et al. 2012. 
328 Serra 1967, 35 i Làm. I a IV; Diari Serra 1965-66 Fons Palol – ICAC; Mas, Cau, Rivas 2008; Alcaide 
2011; Cau et al. 2012, 423 i 426. De fet, es fa notar que totes les obertures dels murs presenten rebranques 
fetes amb grans pedres prismàtiques rectangulars disposades verticalment, quasi sempre simètriques 
(Mas, Cau, Rivas 2008, 63). 
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natural retocada (Cau et al. 2012). També s’ha proposat la presència d’una possible 
torre o far (Cau et al. 2012, 426).  
 
Convé fer notar l’existència d’un stibadium a l’illa del Rei329. Tot i que al nord d’Àfrica 
i a Hispània es vinculen els estibadia amb el món funerari i/o martirial, el seu ús litúrgic 
està en discussió (Duval 2005; Sastre 2007, 429-430). Per al de l’illa del Rei s’ha 
proposat una datació de finals del segle VI-segle VII330. S’ha calculat que hi cabrien fins 
a 7 comensals i no es dubte del seu caràcter religiós. S’ha recordat que la majoria dels 
stibadia coneguts es troben en contextos aristocràtics i residencials, i que existeix un 
ampli repertori iconogràfic en contextos funeraris cristians (Cau et al. 2012, 427). 
 
A l’illa s’hi haurien trobat dos capitells corintis (Serra i Ràfols 1931, 93)331 i un de tipus 
“visigòtic bizantí” que pareixia el suport únic d’una ara (Serra 1967, 35; Alcaide 2011, 
214 i 384). Un fet que apropa molt aquest jaciment menorquí amb el del sub-arxipèlag 
cabrerenc és el de la troballa d’abundants elements de marbre clarament importats, de 
color blanc o gris clar, corresponents, sobretot, a mensae, un fet que “reafirmaria la 
rellevància del lloc en el trànsit comercial del port de Mahó”332. A partir de l’anàlisi del 
marbre de les restes d’altar i de les columnetes de l’illa del Rei i del Fornàs de Torelló, 
s’hauria pogut comprovar que aquelles provindrien de la Mediterrània oriental, 
aparentment de Paros i de Proconnès333. Entre els materials lítics trobats en destaquen 
un mínim de tres moles de molí, i abundants fragments de “pissarra”334. 
 
S’han pogut identificar diverses sepultures d’individus adults a l’interior de la basílica  i 
a les estances annexes i tot apunta que serien del temps en què aquella va estar en ús335. 
La localització d’una tomba privilegiada localitzada a l’absis de l’església, al darrera de 
l’altar, permet proposar que la basílica s’hauria pogut originar a partir d’una memoria 
d’un personatge molt singular, que acabaria convertint-se en un centre de veneració 
(Cau et al. 2012, 429). Però a més, al sud-est del conjunt, per davall d’un cementiri 
d’època moderna, M.L. Serra hi va identificar el que seria la “necròpolis basilical”, amb 
tombes excavades a la roca, de les anomenades “olerdolanes”336. 
 
M.L. Serra ja va donar a conèixer la presència de força ceràmica a l’illa, i en va citar 
una llumeta “molt basta i molt gastada”, i un exemplar de base de plat amb una “àncora 

                                                 
329 Duval 1990, 161; 1994, 209; Villaverde 2004b, 424; Alcaide 2005, 86-87; 2011, 377. 
330 Però sense aportar cap dada que justifiqui aquesta proposta cronològica. 
331 Força semblant a un dels trobats a l’illot Central de les Kneiss = Dzirat el Laboua (Cintas, Cintas 
1940, fig. 2). 
332 Serra 1967, 33, 34 i 35; Alcaide 2005, 32, 86-87; 2011, 211-214, 359-360, 372, 385-386 i 439. 
333 Serra et al. 1977, 121; Duval 1994, 209; Alcaide 2005, 87; 2011, 211, 374-377; Vizcaíno 2009, 502; 
Duval 1994, 209. 
334 Serra 1967, 35 i 37; Diari Serra 1965-66 Fons Palol – ICAC, Mas, Cau, Rivas 2008, 11-13, 17-18, 20, 
23-25 i 65; Alcaide 2011; Cau et al. 2012. 
335 Llorente 1888; Godoy 1995, 186; Mas, Cau, Rivas 2008, 16-17, 21-22, 28 i 64-65; Alcaide 2011, 207, 
210, 415-416 i 418; Cau et al. 2012, 419, 424. En el diari d’excavacions de M.L. Serra es descriuen i 
il·lustren una sèrie de tombes d’adults, amb fossa excavada a la roca i amb coberta de lloses que també 
serien de la zona de la basílica (Diari Serra 1965-66 Fons Palol - ICAC). En canvi, les de l’àmbit adossat 
pel nord a la capçalera de l’església són qualificades com a “petites tombes” fetes “en caixa de lloses” 
(Serra 1967, 34).  
336 Serra 1967, 40; Mas, Cau, Rivas 2008, 55 i 62; Alcaide 2011, 210 i 415-416. L’equip que ha treballat 
més recentment a l’illa del Rei esmenta que les tombes del segle XVIII, “probablement” destruïren una 
necròpolis anterior relacionada amb l’església (Cau et al. 2012, 417). 
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impresa” (Serra 1967, 35)337. En el diari d’excavacions d’aquella investigadora es 
descriu el descobriment de fragments d’àmfora, i se n’il·lustra un pivot apuntat338, així 
com bases umbilicades “a la manera d’una botella de vi” (Diari Serra 1965-66 Fons 
Palol - ICAC)339. També és interessant remarcar l’aparició de tègules en el sector de la 
basílica (Serra 1967, 34)340. En intervencions més recents s’ha documentat ceràmica 
comuna341 i de cuina tardana342, cuina africana, vaixella TSAC i TSAD343, i àmfora 
“ebusitana” i d’altres procedències (Mas, Cau, Rivas 2008; Cau et al. 2012). En els 
diaris inèdits de M.L. Serra hi apareixen referències escrites - “tirador, en forma d’ansa 
de calaix, de plom”- i gràfiques de portametxes de plom trobats sencers. També es 
descriu la troballa d’una copa de vidre, dues peces de bronze que pareixen “pesos de 
balança de farmàcia”, i un objecte aparentment d’or (Diari Serra 1965-66 Fons Palol - 
ICAC). De les excavacions del segle passat no es té constància de la troballa de cap 
moneda, fet que deu tenir a veure, molt probablement, amb com s’excavava llavors. En 
canvi, en els treballs dels darrers anys, tot i que s’hi ha excavat molt poc, sí que es varen 
trobar dues monedes de bronze (Mas, Cau, Rivas 2008, 25-26, 31 i 78-81). 

 

 
Figura 3.93. Vista aèria del port de Maó i l’illa del Rei (Google Maps) 

 

                                                 
337 Entre les fotografies del Fons Palol dipositat a l’ICAC n’hi ha una (FH-0021), dins de la documentació 
de l’illa del Rei, on es pot apreciar una peça de vaixella fina, segurament de vernís roig, amb una àncora 
estampada com a motiu central. També n’hi ha una altra (FH-0020) on hi apareix un fragment de vora que 
presenta un grafit post-cocció, el qual podria correspondre a una escudella del tipus Hayes 99 de TSAD. 
338 Molt semblant als de les àmfores RE-0103 trobades a Punta de l’Illa de Cullera (Ribera, Rosselló 
2012, fig. 5).   
339 M.L. Serra també cita la identificació d’unes poques ceràmiques “àrabs”, però no se’n fa cap 
descripció que permeti confirmar aquella classificació. En tot cas, es pot apuntar que l’any 2008 es va 
documentar “ceràmica islàmica” a la part de l’stibadium (Mas, Cau, Rivas 2008, 27, 32, 45 i 47). 
340 En alguna de les fotografies del Fons Palol de l’ICAC (per exemple: FH-0040) de les excavacions de 
M.L. Serra a l’illa, es poden apreciar grans quantitats de tègules. També se cita sovint la seva aparició en 
diverses construccions del voltant de l’església (Diari Serra 1965-66 Fons Palol - ICAC). 
341 Algunes de procedència nord-africana, unes altres descrites com a “micàcies” i, unes altres, com “de 
pasta calcària” (Mas, Cau, Rivas 2008, 31 i 33). 
342 Alguna de la Mediterrània oriental (Mas, Cau, Rivas 2008, 31, 45 i 46). 
343 Dels tipus Hayes 93/94, Hayes 99A, Hayes 99A/B i Hayes 103/104 (Mas, Cau, Rivas 2008, 24, 26, 31, 
32, 45, 46, 47 i 48; Cau et al. 2012, 420). També es va trobar un gran plat quasi complet que s’ha 
classificat com a una variant del tipus Baradez 1967, nº 23 (Cau et al. 2012, 419 i 424). 
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Figura 3.94. Vista aèria de l’illa del Rei  

(Google earth) 

 
Figura 3.95. Illa del Rei  

(Serra 1967) 
 

Figura 3.96. Planta de les excavacions  
realitzades a l’illa del Rei  

(Serra 1967) 

 
Figura 3.97. Planta actualitzada l’any 2008 de 

les excavacions realitzades a l’illa del Rei  
(Cau et al 2012, fig. 3) 

 

Figura 3.98. Mosaics i sepultures de la capçalera i la nau central de 
la basílica de l’illa del Rei (Llorente 1888) 

 
Figura 3.99. Ceràmica amb una 

àncora estampada (Fons  
Palol-ICAC FH-0021). 
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Figura 3.100. Fotografia d’una mola de molí 

trobada a l’illa del Rei durant les excavacions de 
M.L. Serra (Fons Palol ICAC FH-0054)

 
Figura 3.101. Dibuixos de portametxes de plom de 

l’illa del Rei (Diari Serra 1965-66  
Fons Palol-ICAC) 

 

Figura 3.102. Lloses de pissarra emprades com a 
coberta d’una canalització (Cau el al 2012, fig. 8)

Figura 3.103. Basaments del possible pòrtic de 
l’illa del Rei (Serra 1967, làm. IV, 2) 

 

 

 
Figura 3.104. Fotografies dels 

dos basaments de columnes del 
possible pòrtic (Fons Palol 

ICAC DH-0031 i 0037) 

 
Figura 3.105. Dos dels dipòsits amb revestiment  

d’opus signinum de l’illa del Rei 
 (Serra 1967, làm. VI, 1)
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L’illa d’en Colom 
 
L’illa d’en Colom és un illot d’unes 59 ha, amb una alçada màxima de  41 msnm, 
localitzat a 270 m de la costa nord-oriental de Menorca, molt a prop de l’albufera des 
Grau, la zona humida més important de Menorca i una de les més destacades de les Illes 
Balears (Figura 3.92.). Tot i que és molt rocallosa i que és considerada poc apte per a 
l’agricultura i la ramaderia, se’n tenen notícies i, evidències sobre el terreny, d’ambdues 
activitats en temps recents, així com de l’explotació del marès. S’hi ha identificat una 
explotació prehistòrica de mineral de coure, també es tenen notícies d’aquella 
explotació en època moderna i, a principis del segle XX, a més de coure també es va 
extreure mineral de zinc i plom (Llull et al. 2012). A les aigües properes a l’illot hi 
apareixen fragments de diversos tipus d’àmfores, sense que per ara s’hagi pogut 
identificar un jaciment homogeni. D’allà provindria un morter “romà” amb pedretes 
incrustades en el seu fons, dipositat en el Museu de Maó (Mascaró, Nicolàs De 1982, 
170). 
 
Diverses restes arqueològiques trobades en superfície podrien estar mostrant 
l’existència en aquell indret d’un monestir, una atribució que ja fou advocada per G. 
Rosselló (Rosselló 1973, 90), però ningú més n’ha seguit insistint d’una manera tan 
concloent. Per altra banda, encara avui es discuteix de l’existència o no d’una basílica 
en aquell illot344, de la que en el més recent treball sobre les basíliques de les Balears 
s’argumenta que no hi ha suficients elements per assegurar-ho (Alcaide 2011, 193). 
Però cal tenir present que P. de Palol va exposar públicament, en una discussió de la III 
Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica, que l’església es podia localitzar sense 
dificultat, en un lloc on es pot reconèixer una aula rectangular i un llindar de la porta, en 
una part de l’illa protegida dels vents del nord, on hi ha un port en una bona posició des 
del punt de vista comercial (Nicolàs De 1994, 320)345. Convé esmentar que a partir de 
les fotografies dels anys seixanta del segle passat, sembla prou evident que en aquell 
indret s’hi varen fer excavacions clandestines, de les que en va tenir notícia M.L. Serra. 
 
El lloc on es proposa que hi va haver la basílica es troba al sud-oest de l’illa, en un altell 
al sud de la platja dels Tamarells, mirant cap a la costa menorquina (Mascaró, Nicolàs 
De 1982, 70 i 187). Per la contrada hi ha terrasses de conreu, un pou, canalitzacions i 
abeuradors emprats en època contemporània. També es poden identificar certs tancats 
fets de pedra que caldria esbrinar a quina època es poden remuntar. 
 
A les immediacions d’allà on hi hauria la basílica es troben carreus, alguns amb restes 
d’argamassa, i elements de marbre, dos d’ells motllurats i que varen ser descrits en les 
anotacions inèdites de M.L. Serra com a pertanyents a “ares cristianes” (Mascaró, 
Nicolàs De 1982, 70). D’aquests s’ha afirmat que formen part d’una mateixa taula 
rectangular, amb motllura perifèrica i vora obliqua. Entre les peces de la col·lecció 
privada Pons i Soler hi ha dos basaments de columneta que s’ha considerat que també 
provindrien de l’illa d’en Colom. Aquestes són de marbre blanc, d’uns 9 cm d’alçada i 
16 cm de costat a la base (Palol 1982, 375 i 392, figs. 11 i 16; Alcaide 2005, 92-94; 

                                                 
344 Pérez 1970, 554 i 573; Mascaró, Nicolàs De 1982, 70; Mascaró 1985, 344; Godoy 2000, 257; Gornés 
et al. 2004, 348; Villaverde 2004b, 425; Amengual 2005, 95; Alcaide 2005, 92; Amengual, Orfila 2007, 
229; Cau 2009, 66. 
345 M. Orfila i M.A. Cau també donaven per segura la presència d’una basílica a l’illa (Orfila 1989, 530; 
Orfila, Cau 1994, 286). 
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2011, 193-194, 360, 368-369, 373 i làm. 113). Cal fer notar que aquests basaments són, 
formalment parlant, molt semblants als del suposat pòrtic de l’illa del Rei.  
 
En el mateix indret hi abunden les tègules. S’han trobat diversos fragments de llumeta, 
una d’elles descrita com a “cristiana” i, unes altres, classificades com a 
“paleocristianes” de probable procedència nord-africana de cap el segle IV dC. Hi són 
presents fragments de “sigillata clara” del tipus D, qualcuns d’ells amb decoració 
estampada. També se cita la identificació de restes ceràmiques llises i decorades 
(Mascaró, Nicolàs De 1982, 70; Alcaide 2005, 92-94; 2011, 193). Convé destacar 
finalment la troballa en aquest illot d’un ponderal bizantí346. 
 

 
Figura 3.106. Mapa de localització de l’illa d’en Colom amb indicació  

d’on es trobaria la basílica (Mascaró, Nicolàs De 1982, 187) 
 

 
Figura 3.107. Vista aèria de l’illa d’ 

en Colom (Google Maps) 
 

                                                 
346 Marot 1997, 175, 178 i 188; Vizcaíno 2009, 275; Vallejo 2012, 180. 
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Figura 3.108. Restes arqueològiques a la zona de la 
basílica de l’illa d’en Colom  
(Alcaide 2011, làm. 113, 1) 

 

Figura 3.109. Basaments de columnes de l’illa 
d’en Colom (Alcaide 2011, làm. 113, 2 i 3)

 
SA DRAGONERA 
 
L’illa de sa Dragonera té una superfície d’unes 280 ha i una alçada màxima de 352 
msnm. Es troba localitzada a uns 800 m de distància de la costa sud-occidental de 
Mallorca (Figura 3.92.). És un lloc ideal per a la instal·lació d’una comunitat monàstica 
en època tardo antiga. Hi ha aigua dolça a la cova des Moro o cova de sa Font, 
localitzada a 5 minuts/uns 200 metres de cala Lladó, un petit port natural format per una 
petita entrada en la costa on hi ha un mollet que permet atracar-hi embarcacions menors. 
A la cova de sa Font s’han documentat evidències arqueològiques que demostren que 
era prou coneguda dels navegants des de temps ben remots per l’abastament d’aigua 
(Font 1960). De fet, s’ha argumentat que el topònim Dragonera està vinculat 
directament a l’existència de la cova de sa Font atès que provindria del mot traconaria, 
un lloc que permetia el proveïment d’aigua dolça per als vaixells, al seu torn derivada de 
tracones del llatí medieval347 amb la significació de conductes subterranis (Ginés, Ginés 
2010). La importància de sa Dragonera per a la navegació entre la península Ibèrica i 
Mallorca queda ben palesa en El Llibre dels fets de Jaume el Conqueridor, on se cita un 
pou on els mariners hi feien aiguada, i, ben a prop seu, l’illot de Pantaleu, tot plegat 
formant part del port de la Palomera on descansà la flota que conqueriria Mallorca 
durant el segon quart del segle XIII (Vinas, Vinas 2007, 45, 48-49)348. En Il Compasso 
da Navigare es descriu que De lo dicto Soiaro349 all’isola de lo Palomiero XXX millara 
per garbino ver lo meczo iorno pauco. La dicta Palomiera è isola retonda. Sopre la 
Palomiera ver lo maestro V millara è l’isola che se clama Dragoniera, et à ponedore et 
à grande fondo (Motzo 1947, 85)350. L’any 1531, hi ha constància de què la Dragonera i 
Cabrera eren utilitzades per naus de Barbarrossa per atacar els navegants i diversos llocs 
de Mallorca (Riera Frau 2001, 56). De fet, sa Dragonera ha estat considerada niu de 
pirates nord-africans i turcs, base logística de les seves incursions a les costes de 
Mallorca i del llevant de la península Ibèrica (Ginés, Ginés 2010, 163). Les abundants 
restes arqueològiques subaquàtiques d’època antiga (àmfores i ceps) que s’han anat 
                                                 
347 Les primeres referències es troben en Isidor de Sevilla i Beda el Venerable (Ginés, Ginés 2010, 160-
162). 
348 Defensen el mateix A. Ginés i J. Ginés, aportant, a més, la narració dels fets de la crònica de Pere 
Marsili (Ginés, Ginés 2010, 156-157). 
349 Port de Sóller. 
350 En aquella mateixa obra hi ha un apartat titulat Peleio de Palomiera, on es donen detalls de les 
travessies des d’aquella illa cap al cap de Sant Martí, la ciutat de València, Tortosa, Salou i Barcelona 
(Motzo 1947, 86-87). 
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trobant entre sa Dragonera i Mallorca (Font 1963), són una bona mostra de la 
freqüentació d’aquelles aigües com a mínim des d’època romana351. 
 
Tot i ser molt rocallosa i de pendents sovint molt pronunciats hi ha zones amb un 
rebliment quaternari on hi ha terrasses per a poder-hi conrear tot i que ocupen un tant 
per cent molt petit del total de la superfície de l’illa (Balaguer 2002). El més destacable 
són els bancals de bona terra argilosa situats en la desembocadura del torrent de la cova 
de sa Font i cala Lladó (Font 1960, 642), però desconeixem quin era l’estat de l’espai 
cultivable antigament352. En aquest darrer indret hi ha un jaciment, localitzat arran del 
petit port abans esmentat, que, tot i les destruccions sofertes en temps recents, caldria 
investigar més a fons. S’hi va trobar una necròpolis amb tombes que presentaven lloses 
de marès, sense cap tipus d’aixovar funerari353. Hi aparegueren, també, àmfora romana i 
terra sigillata, i una moneda d’or molt fina que no es va poder classificar (Font 1960, 
641, 643-644 i làm. CLXXXVI). Aquella necròpoli figura a la Carta Arqueològica 
d’Andratx amb el nom de Punta de cala Lladó. Va ser declarada BIC l’any 1966 
juntament amb els jaciments de cala Lladó i la cova des Moro (Bordoy et al. 2006, 53). 
Convé esmentar que sembla molt factible que els dos primers podrien haver format part 
d’un únic jaciment. Recentment, s’ha donat a conèixer la identificació de materials del 
temps de l’antiguitat tardana a cala Lladó, en el que es considera un jaciment fundat en 
el “període púnic” (Mas, Cau 2007, 174-175; Cau, Mas 2007, 151-152 i fig. 178). Per 
l’illa hi ha tancats fets de pedra que caldria investigar per poder aclarir els moments de 
la seva fundació i els seus usos. Un d’ells es troba a cala Lladó, seria d’una filada 
d’aparell bast i irregular i successió de blocs de pedra de diferent mida. Pel seu aspecte i 
per la troballa de “ceràmiques indígenes molt rodades” se’l va considerar talaiòtic (Font 
1960, 642). 
 
Per altra part, serà molt interessant seguir la pista al que podria ser la identificació de 
Terra Sigillata Africana D a l’illot de Pantaleu354 (comunicació oral de Juan Carlos 
Lladó que volem agrair), un illot que es troba entre sa Dragonera i Mallorca, a escassos 
200 m d’aquesta última, i que podria haver servit de cap de pont, tal i com es veurà que 
va funcionar l’illot des Frares respecte a Cabrera.  
 

                                                 
351 Com a mínim una de les àmfores correspondria al tipus Keay IV o V (Keay 1984, 635). 
352 A sa Dragonera hi són presents els conills i les llebres (Font 1960, 642) i s’hi va practicar una 
ramaderia a distància com la de Cabrera. També convé esmentar que l’explotació forestal ha estat una 
activitat que s’ha dut a terme a sa Dragonera fins ben entrat el segle XX (Balaguer 2002, 134). 
353 A. Font parla “d’un centenar o més” d’enterraments violats. La majoria de les lloses eren d’uns 
seixanta centímetres de llargada i entre 5 i 15 cm de gruixa i hi havia alguns exemplars de la “típica pedra 
de Santanyí” (Font 1960, 644). 
354 Topònim considerat sovint d’etimologia grega i de “gent de mar” (Font 1960, 642; Ginés, Ginés 2010, 
163-164). 
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  Figura 3.110. Vista aèria de sa Dragonera i de  

l’illot de Pantaleu (Google Maps) 
 

 
Figura 3.111. Mapa de sa Dragonera amb la localització  

de cala Lladó (Balaguer 2002, 126) 
 
S’ESPALMADOR 
 
L’illot de s’Espalmador es troba situat en el freu que separa les illes d’Eivissa i 
Formentera (Figura 3.92.). Es troba a 200 metres de l’extrem nord de Formentera i a 4 
km d’Eivissa. Té una superfície de poc menys de 200 ha. És predominantment pla355 i 
amb una suau pujada fins una cota màxima de 22 msnm. Força pedregós, a la seva costa 
hi abunden les dunes de sorra. A la part central existeix una llacuna d’aigua salada, 
actualment quasi dessecada i fangosa (Ramon 1985, 131 i 133; 2001). No hi mancava 
aigua, i té un port natural que “és quasi per a tots temps”, anomenat “es Port de s’Alga” 
on hi ha una platja que era bona per a l’operació de calafatejar, és a dir, espalmar, 
activitat que hauria donat nom a l’illot (Aguiló 1986). En aquella badia situada al sud de 
l’illa hi ha un mollet i un embarcador, i ha servit tradicionalment per al fondeig 
d’embarcacions. A s’Espalmador també es troba una zona amb plagetes i embarcadors 
al nord-est, amb dues petites cales. Al nord-oest hi ha la badia de sa Torreta, nom de la 
qual parteix de la construcció de guaita que hi va haver des d’època medieval i durant 
els segles XVI i XVII. Allà es localitzen alguns mollets i ha estat tradicionalment un 
refugi de pescadors, protegit dels temporals per l’illa de sa Torreta (Ramon 2001, 291). 
                                                 
355 Pareix que l’illot de s’Espalmador podria correspondre a l’esmentada com a isola plana citada en Il 
Compasso da Navigare (Motzo 1947, 82). 
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La localització de s’Espalmador i les característiques que s’acaben de descriure el 
convertiren en un lloc ideal com a base de pirates (Ramon 2001, 292).  
 
Actualment l’illot té un terreny àrid, completament salinitzat, amb recursos naturals 
pràcticament nuls. Com a molt, només seria conreable una cinquena part de la seva 
superfície. En els camps de conreu avui abandonats hi apareixen pradells naturals o 
semi naturals. L’aprofitament agrícola i ramader queda ben testimoniat a la 
documentació escrita d’època contemporània, i a la microtoponimia, amb topònims com 
les tanques de s’Era i de sa Vinya, es tanconet des Paller, s’hort d’en Gerra, etc.356 Els 
seus principals recursos han estat els derivats de les activitats de la pesca357, d’entre les 
que en destacava la de la tonyina. També es documenta la d’extracció de marès (Ramon 
1985, 133; 2001, 291-292). 
 
A s’Espalmador hi ha un jaciment especialment interessant. Aquest es troba a la badia 
de s’Alga, a la part sud-oest de l’illot, en una zona on s’hi va conrear fins temps recents. 
Aquesta badia té una magnífica platja que rep el mateix nom, és a dir, platja de s’Alga, 
que és un excel·lent desembarcador natural, relativament profund i ben protegit de la 
majoria dels vents. L’esmentat jaciment s’estén des d’arran de mar a la part nord de la 
badia i ocupa una àmplia extensió, d’un mínim 2,5 ha, de la zona occidental de 
s’Espalmador. Presenta unes construccions suposadament d’època púnica. S’hi varen 
identificar fins a 12 edificacions i indicis, no definitius, d’una cinta muraria de protecció 
del “poblat”, però hi ha indicadors que fan pensar que existeixen moltes més 
estructures. En tot cas, cal destacar que els edificis clarament identificats estan separats 
els uns dels altres, normalment a unes distàncies de 10-15 o 20-30 m, amb una 
distribució molt irregular que no respon a cap planificació. Són de mides molt diverses. 
Alguns d’ells presenten plantes quadrangulars, rectangulars i trapezoïdals, però també 
n’hi ha de molt irregulars i amb parets rectes i corbes. Tenen sòcols fets de doble filera 
paral·lela de lloses verticals, o de maçoneria amb pedres poc desbastades col·locades en 
filades horitzontals i amb alguna llosa col·locada en posició vertical (n’hi ha una d’1,80 
m d’alçària). L’amplada d’aquests sòcols és de 70 cm o, d’entre 80/90 cm. Donades les 
característiques del terreny de l’illot s’ha descartat el caràcter agrícola de l’assentament, 
i s’han proposat altres opcions com, per exemple, l’explotació “marítimo-industrial” o 
la comercial358. En aquest sentit s’ha fet notar el predomini amfòric respecte al conjunt 
de ceràmiques que es veuen per la contrada. També s’hi troben pesos de xarxa de pesca, 
molins manuals de pedra volcànica, i evidents indicis de fundició metal·lúrgica de 
bronze i ferro (Ramon 1985, 130-134; 1991, 49-51; 2001, 292-293). Tot i que J. Ramon 
no esmenta materials de la nostra era en aquest “poblat” de s’Alga359,  R. González i E. 
Dies el consideren ocupat entre els segles I a III dC i, a més, donen a conèixer que allà 
s’hi va recuperar un fragment de vora d’àmfora Africana II (Jaciment 114. González, 
Díes 1990-1991, 338, 352, 356-359 i figs. 14.1 i 16.2). 
 

                                                 
356 També ho seria el topònim de l’illa dels Porcs, localitzada a tocar de l’extrem nord de s’Espalmador. 
357 S’ha arribat a afirmar que les “pesqueries es devien mantenir des de temps immemorial fins al final de 
l’antiguitat” (Villaverde 2004a, 395).  
358 També s’ha afirmat que “Probablement es tractàs d’un poblat tardopúnic de pescadors” (Ramon 2001, 
292-293). Altres autors el qualifiquen com a “assentament portuari”, que probablement fou el port d’una 
població assentada a Formentera. També s’ha considerat que els sectors d’activitat en un radi d’un km 
serien majoritàriament els vinculats al mar (González, Díes 1990-1991, 343-344, 347, 349, 354-356, 
361). 
359 Es parla d’alguns centenars de formes amfòriques, i de materials que abraçarien una forquilla 
cronològica que aniria del segle VII aC al 50/30 aC (Ramon 1985, 134). 
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A la part nord de l’illot hi ha un jaciment molt arrasat, amb materials de l’antiguitat 
tardana, anomenat Espalmador-N. Presenta unes construccions suposadament d’època 
imperial amb precedents púnics dels segles V-IV aC, i amb perduració fins a l’època 
bizantina (Ramon 1985, 131; 1986, 5, 20, 35). Es troba en un petit promontori amb una 
elevació màxima de 13 m. Tot i que mai s’hi ha realitzat cap excavació arqueològica, 
s’ha considerat que podria ser una vil·la imperial romana amb continuïtat fins a les 
acaballes de l’època bizantina (Ramon 2001, 293). S’hi troben restes de paviments 
d’opus signinum, abundants tègules i ímbrexs i nombrosos materials ceràmics com ara 
sigil·lades africanes, comunes ebusitanes i altres (Ramon 2001, 294). Es varen poder 
identificar diverses peces de TSAD corresponents a les formes Hayes 91, 91D, 93B (dos 
exemplars), 99A (tres exemplars), 99C i 105, a més d’una llumeta africana decorada 
amb un lleó (Ramon 1985, 131; 1986, 5, 20, 35 i làm. VII.2). Aquests materials varen 
permetre a J. Ramon parlar d’una ocupació del lloc en el segle VI i durant tot el segle 
VII, però, en aquell moment va considerar que no era possible determinar quina mena 
d’assentament era en èpoques baiximperial i romano-bizantina tot i que no va tenir 
dubtes de què l’activitat pesquera d’aquesta “petita comunitat” de s’Espalmador N era 
“òbvia” (Ramon 1986, 5 i 20)360. Per a J. Vizcaíno, aquests materials ceràmics 
provarien la freqüentació del jaciment en època bizantina (Vizcaíno 2009, 268). S’ha 
proposat que la suposada reocupació d’aquest indret tindria relació amb la incorporació 
d’Eivissa i Formentera a “l’Imperi Restaurat de Constantinoble” i a una manifesta i 
“general reposició dels hàbitats” rurals pitiüsos (Ramon 1986, 24). Tot i admetent les 
dificultats per poder conèixer què és el que va esdevenir en el segle VIII, es defensa un 
abandonament del lloc durant la segona meitat del segle VII o, més probablement, de 
cap a finals del segle VII (Ramon 1986, 25). Recentment, M. Orfila, ha considerat que 
els jaciments de s’Alga (= Jaciment 114) i el de s’Espalmador-N (= Jaciment 113) 
constitueixen un únic assentament portuari amb una talaia. Planteja l’existència d’un 
edifici d’època baiximperial i, a partir de les ceràmiques africanes Hayes 91, 91D, 93, 
99, 105, llumeta, etc., defensa una ocupació de l’illot entre els segles IV i VI dC (Orfila 
2011, 80). Malauradament, com que mai s’ha fet cap excavació a s’Espalmador, no es 
pot destriar correctament quines construccions pogueren ser fetes o reutilitzades durant 
l’antiguitat tardana361. 
 

 
Figura 3.112. Vista aèria de  

s’Espalmador (Google Maps)

 
Figura 3.113. Mapa de  

s’Espalmador (Google Maps) 
                                                 
360 R. González i E. Dies també consideren ocupat aquest lloc (Jaciment 113) durant els segles VI-VII i 
pareix que el vinculen al port tradicional de l’illot (González, Díes 1990-1991, 362-365). 
361 També seria molt interessant poder estudiar  més detingudament les restes arqueològiques dels petits 
illots de s’Alga i de Castellví. En el primer d’ells, de només 80 m de llargada màxima, localitzat a 
l’entrada de la badia de s’Alga, hi ha una edificació considerada púnica. L’altre, no gaire més gran, 
localitzat una mica més al sud que l’anterior, presentaria restes arqueològiques que no s’han pogut situar 
cronològicament (Ramon 1985, 131 i 134). 
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Figura 3.114. Planta parcial de l’assentament  

de s’Alga (Ramon 1985, 130) 
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3.3. L’OCUPACIÓ DE L’ARXIPÈLAG DE CABRERA DES DE LA 
PREHISTÒRIA FINS A L’ÈPOCA MEDIEVAL 
 
Una revisió dels esdeveniments històrics de les diverses èpoques en què l’arxipèlag de 
Cabrera va ser freqüentat o ocupat contribueix a entendre millor el context en què es va 
desenvolupar la seva comunitat monàstica. Malauradament les fonts escrites es 
refereixen molt poc a Cabrera i els seus illots fins ben entrada l’època moderna.  
 
D’aquesta forma, ha estat l’arqueologia, i sobretot les feines de prospecció, les que més 
dades han aportat del temps que va des de l’arribada dels primers humans a l’arxipèlag 
fins el segle XVI. En aquest sentit s’han de destacar els treballs realitzats per J. Camps 
(1962 a i b), J. Mascaró (1967), M. Trias (1974), V. Guerrero (1985), i Mª. J. 
Hernández, M. Á. Cau i M. Orfila (1992). En la present tesi també s’han aprofitat 
algunes informacions aportades pels materials recollits pels guardes de Cabrera que 
estaven dipositats a l’oficina del punt d’informació del port de Cabrera, els materials 
recollits durant les feines de Catalogació de zones arqueològiques per a la revisió del 
Pla General d’Ordenació Urbana de Palma (Frontera, Riera Frau 1997), i els treballs 
de prospecció realitzats per J. Aramburu l’any 2000362. De tota manera, convé destacar 
que la major part de les dades que ara s’aporten són inèdites363 i provenen dels resultats 
del projecte “Recuperació, consolidació i museïtzació del monestir bizantí de l’illa de 
Cabrera”, dirigit per M.M. Riera Frau i jo mateix. 
 
Les dades proporcionades per les prospeccions antigues cada cop resulten més difícils 
de comprovar donat que la vegetació de Cabrera està creixent de tal manera que 
dificulta notablement qualsevol treball de prospecció. En alguns dels llocs s’ha fet molt 
difícil arribar-hi i encara més poder prospectar en condicions satisfactòries. 
 
3.3.1. L’ÈPOCA PREHISTÒRICA 
 
El poblament humà de les illes de la Mediterrània és un fenomen relativament recent 
que s’inicià fa uns deu mil anys. Dit procés estigué estretament relacionat amb 
l’extinció dels mamífers endèmics que vivien a la majoria d’aquests territoris del mig de 
la mar. Aquesta ocupació prehistòrica no fou simultània a totes les illes. De fet, 
l’arribada a les Balears sembla que fou molt més tardana que a altres illes de la 
Mediterrània occidental, i no s’hauria produït fins a un moment imprecís del III 
mil·lenni abans de la nostra era. És per això que a les nostres illes s’ha pogut 
documentar una major perdurabilitat dels seus mamífers endèmics (Ramis 2006, 559-
560). De fet, la informació sobre la pervivència més recent de Myotragus prové de 
Cabrera, concretament d’unes restes òssies trobades a la cova del Penyal Blanc, que 
foren datades per radiocarboni i que il·lustren sobre la presència d’aquest animal a l’illa 
a mitjans del IV mil·lenni aC364.  
 

                                                 
362 Publicat digitalment fora dels circuïts científics l’any 2001, aprofitant materials i informacions inèdites 
recollides durant la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Palma i de l’excavació del Pla de ses 
Figueres de 1999 i 2000 (Aramburu 2001, 3 i 28), sense els pertinents permisos dels seus directors. En el 
present treball s’exposaran gran part dels materials recollits durant els tres dies de prospecció que varen 
fer V. Sastre i J. Aramburu. Però, en alguns casos, tot i no haver pogut veure les peces directament, és a 
dir, només observant els dibuixos, s’ha modificat lleugerament la classificació proposada per aquest 
últim. 
363 Excepte la majoria de les d’època prehistòrica, les quals han estat publicades a: Trias et al. 2009. 
364 Ramis, Alcover 2001; Ramis 2006, 157-158; Riera Rullan, Ramis 2008, 15-17. 
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Figura 3.115. Llocs de les troballes de formes de material ceràmic prehistòric: 1. Clot des Guix, 2. Pla de 
ses Figueres, 3. Canal de s’Aigua, 4. Cova de n’Ensiola, 5. Cova del Penyal Blanc, 6. Cova de l’Olló, 7 

Extracció de marès, 8. Cova SE/PF, 9. Cala Santa Maria, 10. Cova des Burrí, 11 Punta de sa Corrent, 12. 
Es Penyal des Burrí (Autoria: Josep Maria Puche-ICAC i Mateu Riera) 

 
A l’illa de Cabrera365 hi ha dotze llocs on s’hi han pogut identificar materials d’època 
prehistòrica (Figura 3.115). Tanmateix, però, no es pot xerrar de dotze jaciments 
arqueològics donat que en alguns d’aquests llocs només s’ha trobat un únic fragment 
ceràmic amb forma366. 

                                                 
365 No ha estat possible corroborar les informacions publicades a la Sección de Noticias del Butlletí de la 
Societat Arqueològica Lul·liana de 1885-86, pàgina 5, on es diu: Nuestro laborioso é ilustrado consocio 
don Miguel Puigserver, en una escursión hecha á la isla de Cabrera, recogió varios fósiles y fragmentos 
de piedra que al parecer tienen rasgos afines con los objetos llamados prehistóricos que tanto escasean 
entre nosotros. Tuvo la atención de ofrecerlos al Museo de nuestra Sociedad. Ni tampoc s’ha pogut 
esbrinar a quin “material prehistòric de Cabrera” es va referir M. Duran a l’acte inaugural d’un congrés a 
la Sala Capitular de la Seu de Mallorca (BSAL 46 de 1990, pàg. 18). 
366 Entre el material que es trobava a l’oficina del punt d’informació de Cabrera també hi havia un 
fragment de vora exvasada amb el llavi afinat, que podria pertànyer al Bronze final. Segons la etiqueta 
que duia enganxada, era de la Cova del Coll Roig de Cabrera i recollida dia 28 del mes 11 de 1991. 
Malauradament, ha estat impossible identificar el lloc de la troballa i, per tant, no es contemplarà aquesta 
peça en el present treball. No es descarta que sigui el mateix indret que l’anomenat Cruis des Coll Roig 
citat per M. Trias (Trias 1974, 35), però no es pot assegurar. També s’han desestimat llocs on només 
s’han apreciat fragments informes aparentment prehistòrics com,  per exemple, el localitzat a dalt de tot 
de la torrentera de Ses Sitges (Coordenades UTM 496327-4334294). 
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El jaciment del Clot des Guix (Número 1 de la Figura 3.115.) J. Camps el va definir 
com “un poblat de traça talaiòtica” de gran extensió, del que en restava quasi tota la 
murada, feta de blocs de pedra més bé petits i col·locats en sec (Camps 1962a, 660). 
També va publicar un destacable conjunt ceràmic descrit com a “ceràmiques de tècnica 
indígena de caràcter purament talaiòtic”, modelades a mà, de pasta molt basta, amb gran 
quantitat d’impureses, la majoria de parets gruixudes, superfície rugosa, i de color 
variable entre groc-vermellós i gris (Camps 1962b, 190). Trenta anys més tard nous 
avenços en la investigació de les ceràmiques de l’antiguitat tardana permeteren tornar a 
classificar aquells materials, i es pogueren situar cronològicament entre els segles V a 
VII dC (Hernández, Cau, Orfila 1992, 215). Actualment, no es té cap prova d’una 
ocupació important del lloc en època prehistòrica, ni de cap estructura que es pugui 
considerar anterior al segle V dC. De tot el material consultat de la contrada, només un 
fragment d’ansa podria correspondre a una peça del Bronze antic (Número 1 de la 
Figura 3.148.). Es va trobar a les argiles del peu de la bassa que hi ha en el extrem 
meridional del jaciment tardoantic, pràcticament a sobre de la roca. D’aquesta bassa 
encara avui se’n fa ús, però no es descarta que fos construïda ja en època antiga. 
Aprofita una escletxa del terreny per on hi acaben passant les aigües de pluja d’una 
petita conca hidrogràfica. Allà s’hi va construir un mur perpendicular a la torrentera que 
barrava el pas just en el punt més estret del coll, i que permetia una major acumulació 
de l’aigua. En un segon moment es varen construir els laterals de l’embassament. No 
pareix possible que dita infraestructura es pugui remuntar a temps prehistòrics, però, a 
partir de les característiques de la roca natural del lloc, sí que sembla que allà s’hi devia 
acumular aigua de forma natural durant una part de l’any, com a mínim. 

 
 

 
Figura 3.116. Clot des Guix amb la localització  

del lloc on es va trobar la ceràmica  
(Autor: Josep Maria Puche – ICAC) 

 
 

 
Figures 3.117 i 118. Bassa del Clot  

des Guix (Autor: Mateu Riera) 

 
Un altre jaciment on s’ha trobat material ceràmic d’època prehistòrica és el del Pla de 
ses Figueres (Número 2 de la Figura 3.115.). Aquest es troba situat al fons del port de 
l’illa de Cabrera. Tal i com es veurà en els següents capítols en ell hi destaca la gran 
quantitat de restes ceràmiques dels segles V a VII dC i, d’entre 1809 i 1814. Durant les 
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excavacions realitzades també s’han pogut documentar estructures d’època antiga i del 
temps del captiveri dels soldats de l’exèrcit napoleònic. Dins d’una de les barraques del 
campament francès es va realitzar un sondeig de 2x2 m. Allà, a 2,10 m de fondària en 
relació a la cota actual, i a 1,90 m sobre el nivell del mar, va aparèixer un estrat compost 
per sorra on només hi aparegué material prehistòric (UE 266). És l’únic material 
prehistòric identificat amb seguretat per la contrada tant en superfície com en 
excavació367. En total es varen trobar cinc fragments informes, tres vores i una base de 
materials de l’edat del Ferro (Números 2 a 5 de la Figura 3.148.). Aquests materials es 
varen trobar a 39 m de la línia actual de costa, i a 43 m del pou de la Plageta. 
 

 
Figura 3.119. Pla de ses Figueres amb la 

localització del lloc on es va trobar la 
ceràmica prehistòrica (Autor: Josep Maria 

Puche – ICAC) 

 
Figura 3.120. Indret de la troballa de ceràmica prehistòrica 

del Pla de ses Figueres (Autor: Mateu Riera) 

 
Dalt de tot del Canal de s’Aigua (Número 3 de la Figura 3.115.) hi ha una clariana en la 
vegetació on hi apareix una argila blanquinosa i un abundant nombre de bales de la 
segona meitat del segle passat. Allà mateix hi ha una concentració de ceràmica 
prehistòrica d’uns 15 m2 on es varen poder recollir tres vores, una ansa, un agafador i 
una base de ceràmica de l’edat del Ferro. En el lloc encara hi resten nombrosos 
fragments més (Números 10 a 16 de la Figura 3.148.). 
 

 
Figura 3.121. Clariana del Canal de  

s’Aigua (Autor: M. Riera). 

 
Figura 3.122. Detall de la clariana del Canal  

de s’Aigua (Autor: Mateu Riera) 
 

En un dels canals que desemboca davant de la Punta de n’Ensiola hi ha una cova que se 
li ha donat el nom de Cova de N’Ensiola (Número 4 de la Figura 3.1.). En el seu 

                                                 
367 En aquest sentit, cal dir que de tot el material trobat en estrats més moderns del Pla de ses Figueres, 
només una vora de la UE 75 podria ser també d’època talaiòtica, tot i que no es pot assegurar al cent per 
cent. 
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exterior, hi ha una rosseguera plena de pedres on s’hi veuen força fragments ceràmics 
d’època prehistòrica. Entre ells se’n varen poder identificar dues vores i un agafador del 
Bronze antic (Números 6 a 8 de la Figura 3.148.). 
 

 

Figura 3.123. Cova de n’Ensiola  
(Autors: Miquel Trias i  

Francesc Martorell) 

 
 

 
Figures 3.124. i 125. Cova de n’Ensiola  

(Autor: Mateu Riera). 
 
La Cova del Penyal Blanc o Cova del Mort (Número 5 de la Figura 3.115.) és una 
cavitat localitzada en el centre de l’illa, on es van localitzar les restes d’un esquelet 
humà d’època indeterminada. És allà on es va trobar el que és per ara el Myotragus més 
modern de totes les Balears (Ramis, Alcover 2001; Alcover, Font, Trias 1997; Ramis 
2006, 157-158; Riera Rullan, Ramis 2008, 15-17). Tan sols uns pocs fragments 
informes i un fragment de vora poden ser atribuïts a època prehistòrica però se’n 
desconeix l’emplaçament exacte de la troballa (Número 9 de la Figura 3.148.). 
 

 
Figura 3.126. Cova del Penyal Blanc  

(Autors: M. Trias, J. Damians i A. Font) 

 
Figura 3.127. Entrada a la cova del 
Penyal Blanc (Autor: Mateu Riera) 

 
En el barranc de l’Olló hi ha una cova nomenada dels Francesos, de la Princesa o de 
l’Olló (Número 6 de la Figura 3.115.). Es caracteritza per tenir unes bones condicions 
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d’habitabilitat. La presència en el lloc de ceràmica talaiòtica fou donada a conèixer 
l’any 1993 per M. Trias. Es tracta de dues cavitats que es poden considerar com una 
sola unitat estructural (Trias 1993, 145-146). En els seus voltants hi ha materials de 
diverses èpoques. Entre els molts fragments prehistòrics detectats es varen poder 
identificar sis vores, una ansa i un cordó. Alguns d’aquests materials són del Bronze 
antic, alguns del Bronze final i d’altres de l’edat del Ferro (Números 17 a 24 de la 
Figura 3.148.). 
 

Figura 3.128. Cova dels Francesos o  
de l’Olló (Autors: M. Trias i F. Comas) 

Figura 3.129. Cova dels Francesos o  
de l’Olló (Autor: Mateu Riera). 

 
A la costa nord-oest de l’illa, es troba un indret anomenat Ses Pedreres (També conegut 
com a zona d’Extracció de Marès. Número 7 de la Figura 3.115.) Està localitzat entre el 
caló dels Palangrers i el caló des Forn. Aquí es va poder documentar un únic fragment 
de vora de ceràmica prehistòrica (Número 1 de la Figura 3.149.). 
 
Cap el centre de l’illa, entre el Pla de ses Figueres, Sa Font i La Miranda hi ha uns 
espadats que presenten diverses cavitats. Entre aquestes en destaquen dues balmes i una 
cova que se li ha donat el nom de SE/PF (Sud-est del Pla de ses Figueres) (Número 8 de 
la Figura 3.115.). Des de la boca d’aquestes cavitats hi ha unes magnifiques vistes de tot 
el port i de cala Santa Maria. En el sediment acumulat per efecte de l’erosió que hi ha 
sota seu es veu una gran quantitat de blocs de pedra lleugerament treballats que fan 
pensar en un enderroc de grans proporcions. Malauradament l’abundant vegetació 
present impedeix veure’n la seva fesomia. S’hi troben fragments d’època romano-
republicana i medieval, així com abundants fragments d’època prehistòrica, entre els 
que s’han pogut identificar dues vores, una base i un agafador (Números 2 a 4 i 6 de la 
Figura 3.149.). També d’allà seria un fragment informe decorat amb tres línies incises 
paral·leles (Número 5 de la Figura 3.149.). Sembla, doncs, que hi hauria hagut una 
ocupació humana de la contrada en el Bronze antic i en l’edat del Ferro. 
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Figura 3.130. Cavitats al sud-est del Pla de ses 
Figueres (Autor: Josep Maria Puche – ICAC) 

 
Figura 3.131. Cavitats al sud-est del Pla de ses 

Figueres (Autor: Mateu Riera) 
 

Figura 3.132. Cova al sud-est del Pla de ses Figueres  
(Autors: Pere Llobera i Maria José Rivas) 

 
Figura 3.133. Balmes al sud-est del Pla 

de ses Figueres (Autors: Miquel  
Trias i Mateu Riera) 

 

 
Figura 3.134. Cova al sud-est del Pla de  

ses Figueres (Autor: Mateu Riera) 

 
Figura 3.135. Balma 1 al sud-est del Pla  

de ses Figueres (Autor: Mateu Riera) 
 

A l’interior de la torrentera de la Cala Santa Maria (Número 9 de la Figura 3.115.), en la 
seva vesant meridional, hi ha una sèrie de balmes i una coveta. Davant d’aquestes coves 
es veu abundant material d’època medieval cristiana i alguna peça d’època antiga. Allà 
també es troba algun escàs fragment de temps prehistòrics, entre els que es va poder 
identificar un fragment de vora (Número 7 de la Figura 3.149.). 
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Figura 3.136. Localització de les cavitats de  

cala Santa Maria (Autor: Mateu Riera) 
 

 
Figura 3.137. Balmes 1 i 2 i Coveta 1 de cala Santa 

Maria (Autors: Miquel Trias i Mateu Riera) 

 
Figura 3.138. Balma 3 de cala Santa Maria  

(Autors: Miquel Trias i Mateu Riera) 
 

Al sud-est de l’illa hi ha una de les coves més publicades de Cabrera, és a dir, la Cova 
des Burrí (Camps 1962a, 659-660; Trias 1974, 33; 1993) (Número 10 de la Figura 
3.115). J. Camps la definia com una cova gran que s’estrenyia a mesura que s’avençava 
en el seu interior i on hi va veure indicis, construccions y restes humanes, d’una 
ocupació per part de presoners francesos. Al fons també hi va apreciar restes d’una 
“petita construcció que feia pensar en una obra prehistòrica” (Camps 1962a 659-660). 
Dins de la cova es troba abundant ceràmica prehistòrica. M. Trias considera que la 
situació d’aquests materials sembla indicar que, apart de per aprofitar l’aigua, la cova 
servia d’habitació a “poblacions primitives”. També creu que va ser utilitzada com a 
recer i com a prova d’aquest ús menciona els tancats de pedra atribuïbles als presoners 
francesos (Trias 1974, 33). Entre els materials trobats a la cova en destaquen cinc vores 
i una base del Bronze final i de l’edat del Ferro (Números 8 a 13 de la Figura 3.149.). 
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Figura 3.139. Cova des Burrí (Autors: M. Trias,  

J.A. Alcover, F. Gràcia i B. Clamor) 

 
 

 
Figures 3.140 i 141. Cova des Burrí  

(Autor: M. Riera) 
 
En el extrem nord-oest de Cabrera en el lloc anomenat Punta de sa Corrent (Número 11 
de la Figura 3.115) hi ha una zona, ben arran de la costa, d’uns 600 m de llargada, amb 
una gran dispersió de ceràmica indígena i importada368. És un dels llocs difícils de 
prospectar per l’abundant vegetació i, per tant, ha estat impossible establir amb 
exactitud els seus límits. Destaca per ser una zona on hi afloren gran quantitat de nòduls 
fèrrics. Tot i trobar-se just a la costa, només es pot realitzar un desembarcament en dos 
punts molt concrets situats en els extrems de l’àrea de dispersió de la ceràmica, però 
només en dies de mar calmada. S’hi han pogut identificar materials d’època antiga, i 
tres vores, una base i un agafador de ceràmica prehistòrica (Números 14 a 18 de la 
Figura 3.149.). També s’han pogut localitzar algunes construccions fetes amb pedra 
seca d’època indeterminada. 
 

Figura 3.142. Punta de sa Corrent  
(Autor: Mateu Riera) 

 
Figura 3.143. Construccions de la Punta de sa 

Corrent (Autor: Mateu Riera) 
 

                                                 
368 Correspondrien als dos jaciments esmentats per J. Aramburu: Es rost d’en Campos i Sa punta de sa 
Corrent, d’una superfície de c. 200 i c. 500 m2 respectivament, segons l’esmentat autor (Aramburu 2001, 
15-16). 
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Figura 3.144. Nòduls fèrrics  

de la Punta de sa Corrent  
(Autor: Mateu Riera) 

 
Figura 3.145. Concrecions fèrriques  

de la Punta de sa Corrent  
(Autor: M. Riera) 

 
Finalment, cap el centre de l’illa, en un lloc anomenat Es Penyal del Burrí (Número 12 
de la Figura 3.115.) també s’hi varen trobar diversos fragments ceràmics d’època 
prehistòrica. Aquest indret presenta un espadat que mira cap a nord-est on, en el seu 
peu, hi ha un espai allargat, força pla, d’uns 25 m de llargada. Allà hi ha un racó una 
mica més arrecerat on es troba una barraqueta, l’interior de la qual mesura un metre 
d’amplada i 2,50 m de llargada. Des d’aquest lloc es visualitza tota la meitat nord de 
l’illa i, en dies de bona visibilitat, la costa sud de Mallorca. L’única forma de ceràmica 
prehistòrica identificada correspon a una vora recta amb llavi pla decorat amb 
digitacions, pertanyent a un vas de tendència globular del Bronze antic. 
 

 
Figura 3.146. Es Penyal del Burrí  

(Autor: Mateu Riera) 

 
Figura 3.147. Es Penyal del Burrí  

(Autor: Mateu Riera) 
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MATERIALS CERÀMICS DE LA FIGURA 3.148. (AUTOR: DAMIÀ RAMIS) 
LLOC DESCRIPCIÓ NÚM. 
Clot des 
Guix 

Fragment informe pertanyent a un contenidor bombat de tendència cilíndrica o 
bé de carena baixa i base arrodonida, que presenta un agafador horitzontal 
aplicat de tipus orella amb una perforació vertical al centre 

1 

Pla de ses 
Figueres 

Fragment de  vora recta amb llavi afinat pertanyent a un vas de tendència 
globular 

2 

Pla de ses 
Figueres 

Fragment de  vora recta amb llavi afinat pertanyent a un vas de tendència 
globular 

3 

Pla de ses 
Figueres 

Fragment de  vora recta amb llavi arrodonit pertanyent a un vas de tendència 
hemisfèrica o troncocònica 

4 

Pla de ses 
Figueres 

Fragment de base plana lleugerament atalonada, pertanyent a un vas de tipus 
indeterminat 

5 

Cova de 
n’Ensiola 

Fragment informe pertanyent a un contenidor bombat de tendència cilíndrica o 
bé de carena baixa i base arrodonida, que presenta un agafador horitzontal 
aplicat de tipus orella amb una perforació vertical al centre 

6 

Cova de 
n’Ensiola 

Fragment de vora recta amb llavi arrodonit pertanyent a un vas de tendència 
esfèrica. Presenta dos mugrons aplicats disposats horitzontalment sota la vora 

7 

Cova de 
n’Ensiola 

Fragment de vora recta amb llavi arrodonit pertanyent a un vas lleugerament 
bombat de tendència cilíndrica. Presenta un agafador horitzontal sota la vora i 
un forat transversal immediatament sobre ell 

8 

Cova del 
Penyal 
Blanc 

Fragment de vora exvasada recta de llavi lleugerament afinat pertanyent a un 
vas de tendència globular 

9 

Canal de 
s’Aigua 

Fragment informe amb agafador aplicat pertanyent a un contenidor de 
tendència globular del tipus pitoide  

10 

Canal de 
s’Aigua 

Fragment informe amb restes d’un cordó amb relleu aplicat, pertanyent a un 
vas de tipus indeterminat 

11 

Canal de 
s’Aigua 

Fragment informe amb ansa aplicada de tipus tauromorf  pertanyent a un 
contenidor de tendència globular 

12 

Canal de 
s’Aigua 

Fragment de base plana lleugerament atalonada  pertanyent a un contenidor de 
tendència globular 

13 

Canal de 
s’Aigua 

Fragment de vora exvasada corba de llavi arrodonit  14 

Canal de 
s’Aigua 

Fragment de vora lleugerament exvasada corba de llavi arrodonit amb 
empremta d’un element de prensió aplicat d’un contenidor de tendència 
globular 

15 

Canal de 
s’Aigua 

Fragment de vora lleugerament exvasada corba de llavi arrodonit d’un 
contenidor de tendència globular 

16 

Cova des 
Francesos 

Fragment de vora recta amb llavi afinat pertanyent a un contenidor bombat de 
tendència cilíndrica o bé de carena baixa i base arrodonida, que presenta un 
agafador horitzontal aplicat de tipus orella amb dues perforacions verticals 

17 

Cova des 
Francesos 

Fragment informe amb arrencament d’ansa aplicat la secció de la qual és de 
tendència quadrada, pertanyent a un vas de tipus indeterminat 

18 

Cova des 
Francesos 

Fragment de vora exvasada corba de llavi arrodonit d’un contenidor de 
tendència globular 

19 

Cova des 
Francesos 

Fragment de vora recta amb llavi arrodonit pertanyent a un vas de tendència 
globular 

20 

Cova des 
Francesos 

Fragment de vora exvasada corba de llavi arrodonit, pertanyent a un vas de 
tipus indeterminat 

21 

Cova des 
Francesos 

Fragment informe amb un cordó horitzontal aplicat el qual es troba perforat 
verticalment a una zona on aquest cordó augmenta l’amplada. Probablement 
pertany a un contenidor bombat de tendència cilíndrica 

22 

Cova des 
Francesos 

Fragment de vora recta engruixida a l’interior i amb llavi pla pertanyent a un 
contenidor bombat de tendència cilíndrica o troncocònica. Presenta sota la vora 
un element de prensió obtingut aprimant la paret per pressió 

23 

Cova des 
Francesos 

Fragment de vora tancada amb llavi pla i engruixit a l’interior  pertanyent a un 
contenidor de tendència globular. Presenta un cordó horitzontal imprès sota la 
vora 

24 
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Figura 3.148. Materials d’època prehistòrica de Cabrera (Autor: Miquel Trias) 
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MATERIALS CERÀMICS DE LA FIGURA 3.149. (AUTOR: DAMIÀ RAMIS) 

 

LLOC DESCRIPCIÓ NÚM. 
Extracció de 
marès 

Fragment de vora amb llavi arrodonit i engruixit a l’interior pertanyent a un 
contenidor de tendència globular 

1 

Cova SE/PF Fragment informe amb l’arrencament d’agafador aplicat pertanyent a un 
contenidor de tendència globular del tipus pitoide 

2 

Cova SE/PF Fragment de vora exvasada plana de llavi arrodonit, pertanyent a un vas de 
tipus indeterminat 

3 

Cova SE/PF Fragment de vora recta amb llavi arrodonit i engruixit a l’exterior pertanyent a 
un vas de tendència troncocònica 

4 

Cova SE/PF Petit fragment informe decorat amb tres línies incises paral·leles, pertanyent a 
un vas de tipus indeterminat 

5 

Cova SE/PF Fragment de base plana atalonada, pertanyent a un vas de tipus indeterminat 6 
Cala Santa 
Maria 

Fragment de vora exvasada corba de llavi arrodonit, pertanyent a un vas de 
tipus indeterminat 

7 

Cova des 
Burrí 

Fragment de base plana lleugerament atalonada, pertanyent a un vas de tipus 
indeterminat 

8 

Cova des 
Burrí 

Fragment de vora recta engruixida a l’interior i amb llavi pla pertanyent a un 
contenidor bombat de tendència cilíndrica o troncocònica. 

9 

Cova des 
Burrí 

Fragment de vora exvasada corba amb llavi arrodonit  pertanyent a un 
contenidor de tendència globular. Presenta un pentinat en el tractament de la 
superfície exterior 

10 

Cova des 
Burrí 

Fragment de vora exvasada plana i engruixida a l’interior amb llavi arrodonit, 
pertanyent a un vas de tipus indeterminat 

11 

Cova des 
Burrí 

Fragment de vora exvasada molt plana amb llavi arrodonit, pertanyent a un vas 
de tipus indeterminat 

12 

Cova des 
Burrí 

Fragment de vora exvasada corba amb llavi arrodonit, pertanyent a un vas de 
tipus indeterminat 

13 

Punta de sa 
Corrent 

Fragment de vora lleugerament exvasada i llavi lleugerament afinat, amb restes 
d’un forat transversal sota la vora, possiblement pertany a un vas bitroncocònic 
o bé carenat i de base convexa 

14 

Punta de sa 
Corrent 

Fragment de vora exvasada corba amb llavi lleugerament afinat, pertanyent a 
un vas de tipus indeterminat 

15 

Punta de sa 
Corrent 

Fragment de vora exvasada corba amb llavi lleugerament afinat pertanyent a un 
contenidor de tendència globular. Presenta un petit agafador aplicat sota la vora 

16 

Punta de sa 
Corrent 

Fragment de base plana atalonada, que possiblement pertany a un contenidor 
bombat 

17 

Es penyal 
del Burrí 

Fragment de vora recta amb llavi pla decorat amb digitacions, pertanyent a un 
vas de tendència globular 

18 
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Figura 3.149. Materials d’època prehistòrica de Cabrera (Autor: Miquel Trias) 
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MATERIALS PREHISTÒRICS PER ÈPOQUES DE CABRERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa a les altres illes de l’arxipèlag cabrerenc, només es té confirmació de 
materials d’època prehistòrica a l’illa dels Conills369. J. Camps hi va identificar tres 
jaciments arqueològics (Camps 1962a i b). 
 
Durant les nostres prospeccions a l’illa no s’ha pogut identificar cap tipus de material 
prehistòric en el jaciment de Els Corrals, mentre que sí que s’han trobat abundants 
fragments de ceràmica de cuina de l’antiguitat tardana, igual com la que J. Camps va 
confondre al Clot des Guix. De fet, tal i com s’exposarà detalladament més endavant, 
moltes de les peces publicades per J. Camps, són clarament de cronologies molt 
posteriors a les que ell va proposar. Per tant, no sembla que les estructures 
arquitectòniques de les que parla l’esmentat autor siguin prehistòriques (Camps 1962a, 
659; Camps 1962b, 189), sinó que s’han de situar més cap els segles V a VII dC. 
 
En canvi, en el jaciment anomenat per J. Camps Conejera A o Conjunto Norte, sí que 
s’han pogut documentar fragments ceràmics d’època prehistòrica, semblants als que va 
publicar dit autor (Camps 1962a, 658 i 661. Figura 3.150 i 152.). No s’ha pogut, però, 
identificar amb claredat les estructures observades per Camps d’un suposat poblat que 
“Conserva quasi completa la murada que el circumda, al mateix temps que algunes 
habitacions adossades a ella” (Camps 1962a, 657; Camps 1962b, 189). Tan sols es 
veuen algunes estructures que semblen molt antigues, en una zona on hi ha una cova i 
una espècie de bassa de formació aparentment natural. 
 

                                                 
369 A la publicació dels Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca, J. Mascaró  
assenyala, a l’illa Redona, el jaciment anomenat Es Turó (Mascaró 1967, 93). A partir d’aquell treball, J. 
Aramburu, cita unes “restes prehistòriques” que no va poder visitar (Aramburu 2001). Malauradament no 
s’ha tingut ocasió de poder prospectar aquest illot (d’unes 10 ha i fins a 13 msnm), donat que es considera 
molt perillós per l’abundant presència de projectils de l’exèrcit espanyol de la segona meitat del segle 
XX.  

NOM DEL LLOC    
Clot des Guix Bronze antic - - 
Pla de ses Figueres - - Ferro 
Canal de s’Aigua - - Ferro 
Cova de n’Ensiola Bronze antic - - 
Cova des Penyal Blanc - - - 
Cova de l’Olló Bronze antic Bronze final Ferro 
Extracció de marès - - - 
Cova SE/PF Bronze antic - Ferro 
Cala Santa Maria - - - 
Cova des Burrí - Bronze final Ferro 
Punta de sa Corrent Bronze antic Bronze final Ferro 
Es Penyal del Burrí Bronze antic - - 
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Figura 3.150. Materials d’època prehistòrica 
del jaciment Conejera A o Conjunto Norte 

(Autor: Mateu Riera a partir de l’original de 
Joan Camps) 

 
Figura 3.151. Estructures antròpiques al Nord  

de Conillera (Autor: Mateu Riera) 
 

Figura 3.152. Materials d’època prehistòrica del jaciment 
Conejera A o Conjunto Norte (Autor: Mateu Riera a partir de 

l’original de Joan Camps) 

 
Figura 3.153. Entrada de la cova del 
Nord de Conillera (Autor: M. Riera) 

 
Per altra banda, no s’ha pogut aclarir res concloent d’un altre suposat jaciment 
prehistòric esmentat per J. Camps com a Conjunto Centro (Camps 1962a, 659; Camps 
1962b, 189), ni dels anomenats jaciments 3 i 4 de J. Aramburu (Aramburu 2001, 21-22). 
 
De Conillera, finalment, cal esmentar l’anomenada cova de sa Llumeta (Coordenades 
6º38’43’’;39º10’57’’ segons Trias 1974, 35). M. Trias menciona la troballa de ceràmica 
prehistòrica, entre la que hi va identificar un fragment que semblava “pertànyer a una 
àmfora pitoide del talaiòtic d’apogeu del voltant del segle X abans de Crist” (Trias 
1974, 37). Entre els materials recollits per l’equip de l’Ajuntament de Palma es va poder 
identificar un fragment d’ansa perforada que també sembla de l’edat del Ferro, i 8 
fragments informes molt mals de classificar que podrien ser de temps prehistòrics. Dita 
cova només és accessible des del mar i sembla provat que tenia un llac d’aigua dolça. 
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Figura 3.154. Cova de sa Llumeta  

(Autors: T. Fortuny, B.  
Llompart i M. Trias) 

 
Resumint el que s’ha anat exposant fins ara, es pot afirmar que les ceràmiques 
prehistòriques més antigues documentades a l’arxipèlag de Cabrera podrien datar de fa 
uns quatre mil anys. També se n’han trobat del final de l’edat del Bronze, és a dir, de fa 
uns tres mil anys. N’hi ha de l’edat del Ferro fins a l’arribada dels primers colonitzadors 
i, molt probablement, del temps de la conquesta romana de les Balears. 
 
La tipologia d’aquestes ceràmiques i la seva ubicació probablement s’ha de relacionar 
amb la recollida d’aigua dolça. En general, aquests fragments pertanyen a contenidors 
de gran mida i han estat trobats en coves amb llacs o degotissos (cova de n’Ensiola, 
cova del Penyal Blanc, cova dels Francesos, cova SE/PF, cala Santa Maria, cova des 
Burrí i cova de sa Llumeta) o, fins i tot, en basses a l’aire lliure (Clot des Guix). També 
es poden apreciar algunes ocupacions de coves o balmes a llocs amb una molt bona 
visibilitat de l’entorn (cova SE/PF i es penyal del Burrí), i una estació arqueològica molt 
probablement relacionada amb l’explotació de nòduls fèrrics (Punta de sa Corrent).  
 
Més enllà d’això, és molt poc el que es coneix actualment sobre l’ocupació prehistòrica 
de Cabrera i dels altres illots. Fins a dia d’avui no s’ha executat cap projecte específic 
per mirar d’aprofundir en el coneixement del poblament prehistòric de l’arxipèlag370. 
                                                 
370 L’únic treball amb l’objectiu d’estudiar el patró d’assentament de la cultura baleàrica o talaiòtica 
cabrerenca és el que va realitzar J. Aramburu l’any 2000 (Aramburu 2001, 2). De fet, a la publicació de 
2001 s’afirmava Nada sabemos sobre un hipotético poblamiento calcolítico y pretalayótico o naviforme, 
salvo la evidencia negativa: no se han encontrado hasta el momento restos. De la cultura baleárica o 
talayótica las evidencias son confusas: por una parte hay cerámica, muy fragmentada, que se puede 
atribuir a esta cultura, junto con algunas construcciones en Illa des Conills realizadas con una técnica 
asimilable. Sin embargo faltan por completo las cerámicas típicas del postalayótico, con desgrasante 
vegetal. Si tenemos en cuenta, además, que la cerámica baleárica se puede rastrear hasta época romana, 
la prudencia aconseja no asociar cronologías a estos materiales. Lo que sí hay es una potente evidencia 
negativa: en toda la isla no ha aparecido, nunca, un borde de ánfora púnico-ebusitana anterior a la PE-
25 (y de esta hay un solo ejemplar de procedencia desconocida en la vitrina de las oficinas del Parque), 
cuando en Mallorca y, por supuesto, en Ibiza, son muy abundantes desde el siglo IV a.C. Tampoco se han 
encontrado ánforas greco-itálicas ni las igualmente comunes Dressel 1. Y esto a pesar de los barcos 
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Tal i com s’ha exposat, totes les dades disponibles provenen de troballes en superfície i, 
darrerament, de la documentació d’un únic nivell de l’edat del Ferro del Pla de ses 
Figueres. Per tant, encara no es pot saber si hi va haver un poblament estable al llarg de 
la prehistòria, o en alguna de les seves etapes, o si els materials recuperats corresponen 
a ocupacions més o menys esporàdiques. Per tant, tampoc no es pot afirmar que Cabrera 
estigués habitada en el moment que va començar a servir com a punt de refugi i aiguada 
per als navegants procedents de la Mediterrània central i oriental. Cal remarcar també 
que no s’ha pogut documentar cap assentament a l’aire lliure amb estructures 
arquitectòniques inequívocament prehistòriques. En canvi, per les restes trobades, 
sembla identificar-se un predomini d’ocupació en coves o balmes. 
 
3.3.2. L’ÈPOCA ANTIGA 
  
Cap el final de la primera meitat del I mil·lenni abans de la nostra era la Mediterrània es 
va començar a convertir en una mar ben oberta a la navegació gràcies als pobles fenicis 
i grecs. És molt probable que aquells navegants ja conegueren i visitaren l’illa de 
Cabrera tot i que per ara res se’n coneix de les seves visites. 
 
Molt més ben documentada està l’arribada de naus púniques i romanes a les aigües 
cabrerenques. El fet és que el geògraf Plini (Naturalis Historia, III, 78), que va viure 
durant el segle I dC, informava de la perillositat de les aigües de l’arxipèlag de Cabrera, 
qualificant-la com a insidiosa naufragiis, és a dir “insidiosa a causa dels naufraguis”371. 
I és que l’estret entre Mallorca i Cabrera presenta uns corrents molt traïdors que 
convertien algunes raconades de Cabrera i els illots de la zona en autèntiques trampes 
mortals. És per això que els voltants són plens de vaixells enfonsats372, molts d’ells 
llargament espoliats, i només uns pocs excavats científicament. 
 
El derelicte més antic localitzat fins ara a Cabrera és el anomenat Cabrera II que pareix 
que dataria de cap el final del segle III aC. Seria de la següent centúria el Cabrera VII. 
Ambdós vaixells semblen correspondre al món púnic del nord d’Àfrica o d’Eivissa. 
Molts més nombrosos són els derelictes documentats d’època romana, concretament 
d’entre els segles I aC a IV dC, d’un temps on es va fer la navegació d’alta mar molt 
més habitual i on es va multiplicar la circulació de vaixells per tota la Mediterrània. El 
més ben excavat i documentat és el Cabrera III, el qual es va enfonsar a la bocana del 
port de Cabrera, en un lloc que és molt perillós quan s’entra al port en dies d’onatge.  
 
En canvi, fins a dia d’avui, ben poca cosa se sap de l’ocupació humana de l’arxipèlag 
cabrerenc entre els segles VI aC a V dC. Podem dir però que aquesta carència de 
coneixements ha experimentat un important avenç gràcies als resultats de les 
prospeccions per nosaltres realitzades, les quals han permès documentar els següents 
materials: 
 

                                                                                                                                               
mercantes ebusitanos pasaban por sus costas, como lo prueba el hundimiento cerca de ella de un navío 
en el siglo III a.C. (Aramburu 2001, 27). Tal i com s’ha vist fins ara respecte a les ceràmiques 
prehistòriques i, tal i com es veurà a continuació referit a les àmfores PE-12, PE-14, PE-17, PE-18 i Dres. 
1 que s’han localitzat en el sub-arxipèlag cabrerenc, així com d’altres ceràmiques anteriors al canvi d’era, 
es pot afirmar que a dia d’avui la majoria de les observacions aquí reproduïdes de J. Aramburu poden ser 
revisades. 
371 En el segle IV dC, l’autor Martianus Capella imita l’observació pliniana en parlar de la Capraria 
naufragalis (Amengual 1991, 383). 
372 Bost et al. 1992; Pons 2001; Munar, Sastre 2009-2010. 
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MATERIALS FETS A TORN ANTERIORS AL S. V DC RECOLLITS DINS DEL PROJECTE “RECUPERACIÓ, 
CONSOLIDACIÓ I MUSEÏTZACIÓ DEL MONESTIR BIZANTÍ DE L’ILLA DE CABRERA” 

PLA DE SES FIGUERES (PROSPECCIÓ) 
CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Moneda As       1  Datació: 161-175?373 
TSAA Hayes 10B  1       Pagès-A 
Llumeta clàssica     1     A  
Cuina Itàlica Aguarod 4  1      P13 = Vegas 14 
Àmfora Oriental Dres. 2-4      1  P16  
Àmfora Tarraconesa Dres. 2-4 1      P10  

PLA DE SES FIGUERES (EXCAVACIÓ) 

UE CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

48 Campaniana A      1     

227 Campaniana B    1     1  

104 Campaniana C      1    No és segur que sigui una C 

69 Comuna Reduïda    1     4 Podria ser grisa de la costa 
catalana? O imitació 
ebusitana 

37 Cuina Itàlica COM-IT 1a?  1      4  

69 Cuina Itàlica COM-IT 1a?  1      5  

01 Parets Fines      1     

01 Parets Fines   1      8 Cubetes 

01 Parets Fines      1    No és segur que ho sigui. 
Cala 1 

35? Parets Fines      2     

39 Parets Fines ?     1     

42 Parets Fines      3     

37 Parets Fines   1   1   1, 2 Amb decoració a rodeta 

69 Parets Fines      1     

136 Parets Fines   1      6  

159 Parets Fines    1       

260 Parets Fines    1      No és segur que ho sigui 

293 Parets Fines    1     &  

01 TS Clàssica      2     

41 TS Clàssica      1     

65 TS Clàssica   1      4 Hispànica? 

69 TS Clàssica   1   1   9  

112 TS Clàssica      1     

264 TS Clàssica      1     

373 TS Itàlica Consp. 12  1      1  

45 Llumeta       1  2  

51 Llumeta     1    5  

148 Llumeta Dressel 3    1    4  

290 Llumeta       1   Sembla Alt-imperial 

01 TS Africana A   1 1  3     

38 TS Africana A      1     

42 TS Africana A      1     

43 TS Africana A      1     

                                                 
373 Segons l’informe inèdit fet per M. Clua Mercadal, a qui volem mostrar el nostre agraïment, “Les 
característiques físiques de la moneda: metall, pes, diàmetre i tipologia d’anvers i de revers suggereixen 
una possible atribució d’aquest exemplar a la època romana, concretament a l’alt Imperi. Així, basant-nos 
només en el poc que queda de la imatge de l’anvers i sense poder llegir cap de les lletres de la llegenda, 
podria tal vegada tractar-se d’un as encunyat durant el regnat de l’emperador Marc Aureli (161-180) a 
nom de la seva dona Faustina (145-175)... L’estat de conservació no permet cap aproximació per al 
revers. L’extrem desgast de la peça mostra una molt llarga circulació de la moneda” (Clua 2009, Fitxes 
inèdites de l’exposició Oblidats de Cabrera. El captiveri napoleònic 1809-1814). 
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55 TS Africana A    1       

62 TS Africana A      1    Amb decoració a rodeta 

69 TS Africana A      2     

75 TS Africana A      2    1 amb dec. a rodeta 

207 TS Africana A      2     

209 TS Africana A    1  2     

220 TS Africana A   1        

257 TS Africana A   1        

260 TS Africana A      2     

262 TS Africana A      5     

263 TS Africana A      1     

272 TS Africana A    1       

285 TS Africana A    1     1  

291 TS Africana A      1     

389 TS Africana A    1       

391 TS Africana A      1     

410 TS Africana A      1     

01 TS Africana A Hayes 3  1        

69 TS Africana A Hayes 3 C  1      10 Lamb. 4/36 B 

227 TS Africana A Hayes 3C       1 18  

213 TS Africana A Hayes10A  1      1  

01 TS Africana A Hayes 14  1        

262 TS Africana A Hayes 14  1      1  

37 TS Africana A Hayes 16  1      1 Lamb. 3c 

251 TS Africana A Hayes 16  1       Lamb. 3c 

391 TS Africana A Hayes 16?  1      1  

01 TS Africana A Hayes 27  3        

69 TS Africana A Hayes 31  1      11 Lamb. 40 

260 TS Africana C      1     

262 Àmfora Itàlica    1     9  

01 Àmfora Itàlica Dres. 1  1      10 Cubetes 

06 Àmfora Ebusitana?    1     31  

37 Àmfora Ebusitana     1      

42 Àmfora Ebusitana    1 1    5, 6  

75 Àmfora Ebusitana    1       

244 Àmfora Ebusitana PE-18?   1     13  

01 Àmfora Ebusitana PE-25  1      11 Cubetes 

37 Àmfora Ebusitana PE-25  2      3, 8  

39 Àmfora Ebusitana PE-25  1      4  

69 Àmfora Ebusitana PE-25  1      15  

75 Àmfora Ebusitana PE-25  2        

251 Àmfora Ebusitana PE-25??   1       

272 Àmfora Ebusitana PE-25  1      3  

01 Àmfora Tarraconesa Pascual 1  1      20  

210 Àmfora Tarraconesa Dressel  
2-4 

 1      4  

264 Àmfora Tarraconesa Tarracon. 
1 

 1      3  

12? Àmfora Bètica   1      &  

01 Àmfora Bètica Dres. 7/11  1       Cubetes 

42 Àmfora Bètica Dres. 7/11  1      3  

207 Àmfora Bètica Dres. 7/11  1      6  

69 Àmfora Bètica Beltran 
2B 

 1      14  

159 Àmfora Africana Keay IB   1     7  

01 Àmfora Africana Africana 
II 

 1      12 Cubetes 
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01 Àmfora Africana Africana 
II C 

 1      17  

227 Àmfora Africana Africana 
II C 

 1      13  

SA FONT – PROSPECCIÓ 1993-1994374 

CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Campaniana B  Pàtera    1   A  

TS Itàlica Consp. 20 o 
21 

 1      B  

TS Sud-Gàl·lica    2  2   C, D 
i E1 

SF-93-11 i SF-93-9 

TS Hispànica?   1      E2  

Parets Fines   2      F, G  

TSAA Hayes 8A  1      H  

TSAA Hayes 9B  1      I  

TSAA    1  2   J La base amb grafit post-cocció. 1 
Informe de forma tancada 

Cuina Itàlica Plat/tapadora  1      R  

Àmfora Itàlica    1  1     

Àmfora Ebusitana PE-25  1      X  

Àmfora Ebusitana      1     

Àmfora Tarraconesa Dressel 2-4  1      Y  

COVA DE N’ENSIOLA 

CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Comuna ebusitana  Bol 1      D  

Comuna  Tapadora 2      E  

Àmfora      3     

Àmfora Ebusitana PE-17        F  

CALA SANTA MARIA375 - EXTRACCIÓ MARÈS 

CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Àmfora Ebusitana PE-17???  1      B  

COVA DEL TEATRE376 

CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Ceràmica comuna  Gerreta? 1      A  

TS Clàssica      1   B Decorada (Sudgàl·lica o Hispànica) 

TSAA?      1     

CAMÍ DEL PENYAL BLANC 

CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Àmfora Tarraconesa    1      Pasta beix i partícules daurades 

COVA SE/PF 

CLASSE Tipus Forma VO  FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Vernís Negre Àtic      1     

Àmfora Itàlica Dres. 1  3      F, G, H Semblen Dres. 1B o C 

Àmfora Ebusitana PE-14  1      I  

Àmfora Africana Mañà C2  1      J  

Àmfora Sud-Hispànica    1     K  

Àmfora Indeterminada   1 1     L, M  

Tègula       2  N, O L’N sembla Tarraconesa 

                                                 
374 J. Aramburu també hauria recollit una “Dressel 2/4 Layetana” (Aramburu 2001, 8, 25 i 27). 
375 Tot i que J. Aramburu cita la troballa d’una vora d’àmfora tarraconense Keay 68-91F (siglos IV a 
mediados del V) del jaciment de la Cova de la cala Sta. María (Aramburu 2001, 12), convé expressar els 
dubtes al respecte donat que el dibuix d’aquesta peça (Aramburu 2001, 38) recorda molt als perfils de les 
alfàbies d’època medieval cristiana, una època de la que hi ha abundant material per aquella contrada. 
376 J. Aramburu també esmenta fragments de sigillata aretina, àmfores itàliques i ebusitanes i, fins i tot, 
alguns fragments informes suposadament de ceràmica talaiòtica (Aramburu 2001, 17). 
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COVA DE L’OLLÓ = COVA DELS FRANCESOS = COVA DE SA PRINCESA 1992-1994  

CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Àmfora ebusitana PE-12  1      L  

Àmfora ebusitana PE-14  1      I  

Àmfora ebusitana PE-17???  1      J  

Àmfora ebusitana      2     

Àmfora tarraconense Dressel 1  1      K  

Àmfora 
indeterminada 

    1 14   M SO/93/13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 30, 33 

Vernís Negre Àtic      2   N, O  

PUNTA DE SA CORRENT 

CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Vernís negre Cales Lamb. 1   1     E  

Vernís negre B?      1   F  

Cuina     1      

Àmfora Itàlica     1  1  H, I  

Àmfora Tarraconesa      3 1  J PC/94/14, 15, 16 

CABRERA 1999- RANDA 1 

CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Àmfora Tarraconesa Dres. 1C  1      &  

CONILLERA- COVA DE SA LLUMETA 

CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Àmfora 
Tarraconesa? 

  1   1   & Classificació realitzada per Albert Martín  
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Figura 3.155. Materials ceràmics d’època romana anteriors al segle V del Pla de ses Figures  

(Autors: V. Cantarellas, M.I. Mancilla, M. Riera Rullan, M.J. Rivas i J.M. Román) 
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Figura 3.156. Materials ceràmics d’època romana anteriors al segle V del Pla de ses Figures  

(Autors: M.I. Mancilla, M. Munar, M. Riera Rullan, M.J. Rivas i J.M. Román) 
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Figura 3.157. Materials ceràmics d’època romana anteriors al segle V del Pla de ses Figures 

(Autors: V. Cantarellas, M.I. Mancilla, M. Riera Rullan, M.J. Rivas i J.M. Román) 
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Figura 3.158. Materials ceràmics d’època romana anteriors al segle V del Pla de ses Figures 

(Autors: V. Cantarellas, M.I. Mancilla, M. Riera Rullan, M.J. Rivas i J.M. Román) 
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Figura 3.159. Materials ceràmics d’època romana anteriors al segle V del Pla de ses Figures i Sa Font 

(Autors: V. Cantarellas, M.I. Mancilla, M. Riera Rullan, M.J. Rivas i J.M. Román) 
 



146 
 

 
Figura 3.160. Materials ceràmics d’època romana anteriors al segle V de Sa Font i la cova de n’Ensiola 

(Autors: V. Cantarellas, M.I. Mancilla, M. Riera Rullan, M.J. Rivas i J.M. Román) 



147 
 

 
Figura 3.161. Materials ceràmics d’època romana anteriors al segle V de l’Extracció de Marès, cova del 
Teatre i cova SE/PF (Autors: V. Cantarellas, M.I. Mancilla, M. Riera Rullan, M.J. Rivas i J.M. Román) 
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Figura 3.162. Materials ceràmics d’època romana anteriors al segle V de la cova SE/PF i cova de l’Olló 

(Autors: V. Cantarellas, M.I. Mancilla, M. Riera Rullan, M.J. Rivas i J.M. Román) 
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Figura 3.163. Materials ceràmics d’època romana anteriors al segle V de la cova de l’Olló i la Punta de sa 

Corrent (Autors: V. Cantarellas, M.I. Mancilla, M. Riera Rullan, M.J. Rivas i J.M. Román) 
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Figura 3.164. Materials ceràmics d’època romana anteriors al segle V de la Punta de sa Corrent, Randa i 

la cova de sa Llumeta de Conillera (Autors:, M.I. Mancilla, M. Riera Rullan i J.M. Román) 
 

 
Figura 3.165. Moneda del Pla de  

ses Figueres (Autor: Mateu Riera) 
  
Vistos els volums de materials i les cronologies dels que són importats, trobats per 
nosaltres en el conjunt del sub-arxipèlag cabrerenc, s’observa un important increment 
dels seus volums a partir dels anys propers a la conquesta romana de les Illes Balears. 
 
CERÀMIQUES CLARAMENT ANTERIORS A LA CONQUESTA ROMANA DEL 123 AC 
CLASSE TIPUS FORMA NMI DATACIÓ 
Vernís Negre Àtic   2 s. VI - IV aC (Adroher 1993b, 117-131) 
Àmfora ebusitana PE-12  1 525 - 450 aC (Adroher 1993a, 75) 
Àmfora Ebusitana PE-14  2 400 - 300 aC (Adroher 1993a, 75) 
Àmfora Ebusitana PE-17  1 200 - 1 aC (Adroher 1993a, 76) 

 
MATERIALS CLARAMENT POSTERIORS A LA CONQUESTA ROMANA DEL 123 AC 

CLASSE TIPUS FORMA NMI DATACIÓ 
Moneda As  1 161-175? dC 
Campaniana B  Pàtera 1 150-25 aC (Py 1993b, 152) 
Vernís negre Cales Lamb. 1  1 150-25 aC (Py 1993b, 152) 
TS Clàssica   2 s. I aC a II dC 
TS Itàlica Consp. 12  1 15 aC-20 dC (Passelac 1993, 557) 
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TS Itàlica Consp. 20 o 21  1 10 aC-80 dC (Passelac 1993, 559-560) 
TS Sud-Gàl·lica   2 s. I-II dC (Passelac 1993, 569-580) 
TS Hispànica?   1 s. I-IV dC (Fernández i Roca 2008, 307) 
TS Africana A Hayes 3  1 60 - 2ª ½ s. II dC (Hayes 1972, 25) 
TS Africana A Hayes 3C  2 c. 150 - 2ª ½ s. II dC (Hayes 1972, 25) 
TS Africana A Hayes 8A  1 80/90 - 160+ (Hayes 1972, 35) 
TS Africana A Hayes 9B  1 2ª ½ s. II dC (Hayes 1972, 37) 
TS Africana A Hayes 10A  1 s. II dC (Hayes 1972, 38) 
TS Africana A Hayes 10B  1 s. II dC (Hayes 1972, 38) 
TS Africana A Hayes 14  2 c. 150 - inici s. III dC (Hayes 1972, 41) 
TS Africana A Hayes 16?  1 150 - 200 dC (Hayes 1972, 42) 
TS Africana A Hayes 16  2 150 - 200 dC (Hayes 1972, 42) 
TS Africana A Hayes 27  3 160 - 220 dC (Hayes 1972, 51) 
TS Africana A Hayes 31  1 c. 200 - 250 dC (Hayes 1972, 53) 
TS Africana C   1 200 - 500/520 (Raynaud 1993 
Parets Fines   5 s. I aC - I dC 
Llumetes   4 s. I aC - III dC 
Cuina Itàlica Aguarod/Vegas 

4/14 
 1 100-50 aC (Bath 1993, 360) 

Àmfora Itàlica Dres. 1  4 135-1 aC (Py 1993b, 53-55) 
Àmfora Oriental Dres. 2-4  1 100 aC-100 dC (Raynaud 1993c, 70) 
Àmfora Tarraconesa Dres. 1  1 125/75 - c. 50 aC (López Mullor, Martín 

2008, 691-693) 
Àmfora Tarraconesa Dres. 1C  1 85/75 - c. 50 aC (López Mullor, Martín 

2008, 692-693) 
Àmfora Tarraconesa Tarraconesa 1  1 c. 50 aC – c. final s. I aC (López Mullor, 

Martín 2008, 697) 
Àmfora Tarraconesa Pascual 1  1 c. 40 aC – c. final s. I aC (López Mullor, 

Martín 2008, 698-700) 
Àmfora Tarraconesa Dres. 2-4  3 c. 15-10 aC-inici II dC (López Mullor, 

Martín 2008, 704-705) 
Àmfora Ebusitana PE-18?  1 125 aC – 75 dC (Adroher 1993a, 75) 
Àmfora Ebusitana PE-25377  9 c.35/40–1er ¼ s. III dC (Ramon 2007, 264)
Àmfora Bètica   1  
Àmfora Bètica Dres. 7/11  3 25 aC - 100 dC (Raynaud 1993, 24) 
Àmfora Bètica Beltran 2B  1 15 - 150 dC (Raynaud 1993, 24) 
Àmfora Africana Mañà C2  1 125 - 25 aC (Adroher 1993a, 78) 
Àmfora Africana Keay IB  1 s. III - IV dC (Bonifay 2004, 148-151) 
Àmfora Africana Africana II  1 c. final II – c. 1er 1/3 IV dC (Bonifay 

2004, 111-117) 
Àmfora Africana Africana II C  2 c. 250 – s. IV dC (Bonifay 2004, 111-117) 

 
D’aquesta forma, es pot apreciar que el nombre mínim d’individus (NMI) de materials 
ceràmics importats clarament anteriors al 123 aC és de 5 o 6378, mentre que el NIM dels 
materials posteriors al 123 i fins el segle V dC és d’entre 62 a 68379. Els materials 
ceràmics clarament atribuïbles al temps de la dominació romana de les Balears trobats a 
Cabrera corresponen sobretot a produccions de Terra Sigillata clàssica, Terra Sigillata 

                                                 
377 Tal i com es va publicar anys enrere, no es descarta que qualcun d’aquests exemplars correspongui al 
tipus RE-0101 (Riera Frau, Riera Rullan 2004). 
378 L’exemplar de PE-17 és el que impedeix determinar el nombre amb exactitud. 
379 Certament alguns exemplars de vernís negre o d’àmfora Dres. 1 podrien ser uns pocs anys anteriors al 
123 aC. Entre els que són posteriors al 123 dC també se li podria afegir una vora de Hayes 3C de TSAA 
recollida a la zona anomenada Es Povet del Pla de ses Figueres (Hernández, Cau, Orfila 1992, 220 i fig. 
6.2; Vizcaíno 2009, 274). 
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africana A, Parets Fines, Llumetes, Cuina Africana380, i àmfores Ebusitanes381, de la 
Tarraconense, Bètiques i Africanes. Tal i com s’apuntava més amunt, les ceràmiques 
anteriors al canvi d’era trobades a Cabrera invalidarien en gran mesura la “potent 
evidència negativa” que, segons J. Aramburu, servia per considerar l’illa deshabitada 
fins com a mínim el segle I dC, i pràcticament deshabitada fins el segle V dC382. 
 
JACIMENTS AMB MATERIALS CERÀMICS FETS A TORN ANTERIORS AL S. V DC. 

JACIMENTS MATERIALS IMPORTATS 
ANTERIORS AL CANVI D’ERA 

MATERIALS IMPORTATS DELS  
SEGLES I A IV DC 

Pla de ses Figueres Si Si 
Sa Font Si? Si 
Cova de n’Ensiola Si? No 
Cova del Teatre No Si 
Cova SE/PF Si No 
Cova de l’Olló Si No 
Punta de sa Corrent Si No 
Cova de sa Llumeta ? Si 

 
També es pot apreciar com els materials trobats a terra ferma de l’arxipèlag de Cabrera, 
importats i fets a torn anteriors a la conquesta romana del 123 aC, o, en tot cas, anteriors 
al canvi d’era, mostren un model d’ocupació (Figura 3.170) força semblant al que s’ha 
vist a partir del les troballes de materials indígenes fets a mà (Figura 3.115). Aquest 
model d’ocupació va experimentar un canvi radical cap el segle I aC, tal i com es pot 
apreciar a l’anterior taula i a les Figures 3.170. i 3.171. Amb les dades actuals, es pot 
afirmar que quest nou model d’ocupació coincidiria aproximadament amb el període de 
la dominació romana de les Balears i, més concretament, amb el de l’Imperi de Roma a 
Occident. D’aquesta forma, a Cabrera, sembla observar-se un abandonament de les 
coves amb materials prehistòrics, així com una disminució important del nombre de 
jaciments, els quals queden concentrats als voltants de la rada del port (inclosa la zona 
de les immediacions de la cova del Teatre) i de Sa Font. Precisament, és en Pla de ses 
Figueres i a Sa Font on es varen trobar dues inscripcions llatines d’època romana (Riera, 
Sánchez, Fàbregues, García 2004 i 2009), les úniques fins ara documentades a 
l’arxipèlag de Cabrera. La del Pla de ses Figueres correspon al cantó superior esquerre 
d’una làpida motllurada i amb el camp epigràfic rebaixat. En ell s’hi pot llegir: P • 
IVLIO • [---] EROTI+ [---]. És molt probable que el personatge testimoniat estigui dins 
d’una esfera social vinculada amb un llibert d’origen grec. El fet que el nomen Iulius 
aparegui en datiu fa pensar en una inscripció honorífica o funerària, i més probablement 
això segon, que hauria de datar dels segles I o II dC. La inscripció de Sa Font es va 
trobar allà on hi ha la surgència d’aigua potable més important de l’illa. Es tracta d’un 
fragment d’una ara d’època altimperial, de marbre amb motllura on s’hi pot llegir: [---] 
CYNTHI+ [---], del nom en masculí CYNTHI[VS] o del femení CYNTHI[A]. El fet 
d’haver-se trobat prop de la font fa que sigui molt suggeridor parlar d’un exvot, potser 

                                                 
380 Aquestes produccions no s’han posat a la Taula 3.5. donat que s’estudiaran en profunditat en els 
capítols següents. 
381 J. Aramburu cita també una vora de PE-25 “de procedència desconeguda a la vitrina de les oficines del 
Parc” (Aramburu 2001, 27). 
382 L’esmentat autor afirmava que: la prospección que hemos realizado no ofrece datos seguros de 
presencia humana hasta el cambio de era. Un solo fragmento de sigillata itálica, observado en una cueva 
del puerto y el borde de un ánfora Dressel 2/4 son los primeros testimonios confirmados. A estos escasos 
restos, que no aseguran tampoco ninguna ocupación estable, le siguen los escasos restos cerámicos 
hallados en cuevas correspondientes a los siglos I-II y IV a mediados del V. De nuevo podemos 
considerar que el archipiélago continuaba prácticamente deshabitado (Aramburu 2001, 27). 
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dedicat a la divinitat o al lloc on els mariners feien aiguada. A més, sembla factible 
poder relacionar aquest epígraf amb la deessa Diana, ja que Cynthia és sobrenom 
d’aquesta divinitat (era venerada al mont Cinto), tot i que tampoc no es poden descartar 
altres possibilitats (Riera Rullan, Ramis 2008, 21-22)383. 
 

 
Figura 3.166. Zona de coves i balmes al 

voltant de la cova del Teatre  
(Autor: Mateu Riera) 

Figura 3.167. Detall de la zona de coves i balmes al 
voltant de la cova del Teatre (Autor: Mateu Riera) 

 

 
Figura 3.168. Inscripció del Pla de ses Figueres  

(Autor: Mateu Riera) 
 

 
Figura 3.169. Inscripció del Sa Font 

(Autor: Mateu Riera) 

                                                 
383 Volem agrair l’assessorament i les interessants idees i suggeriments donats per M. Fàbregues, E. 
García Riaza i M.L. Sánchez León. 
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Figura 3.170. Jaciments amb materials importats fets a torn anteriors al segle I dC: 1. Pla de ses Figueres, 

2. Sa Font, 3. Cova de n’Ensiola, 4. Cova SE/PF, 5. Cova de l’Olló, 6. Punta de sa Corrent  
(Autors: Josep Maria Puche-ICAC i Mateu Riera) 
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Figura 3.171. Jaciments amb materials del temps de l’Imperi romà: 1. Pla de ses Figueres, 2. Sa Font, 3. 

Cova del Teatre, 4. Cova de sa Llumeta (Autors: Mateu Riera i Josep Maria Puche-ICAC) 
 
En relació amb l’illa de Conillera en temps de l’Imperi romà384, només es té constància 
de l’aprofitament de l’aigua de la cova de sa Llumeta, tal i com s’ha vist més amunt, ja 

                                                 
384 Cal esmentar que a l’illa dels Conills, a pesar del que deia Joan Camps respecte a què existen 
edificaciones que pueden corresponder al momento helenístico-romano (Camps 1962b, 190), no s’hi ha 
trobat cap element que pugui ajudar a entendre la suposada atribució a Conillera del topònim parva 
Hannibalis plinià. 
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documentat en època prehistòrica385. En aquest sentit és interessant esmentar que en el 
seu llac es varen trobar una moneda, una àmfora bètica sencera, una llumeta quasi 
completa, i una sèrie de fragments ceràmics d’altres tipus amfòrics (Trias 1974, 37)386. 
Més recentment, també s’hi ha trobat una vora d’àmfora aparentment de la 
Tarraconense (Figura 3.164.)387. 
 

 
Figura 3.172. Materials de la cova de sa Llumeta publicats per M. Trias l’any 1974 

(Autora: Maria José Rivas a partir de l’original de Miquel Trias) 
 

                                                 
385 En el treball de 1974 de M. Trias ja es va esmentar la presència de nombrosos fragments informes 
d’àmfora “púnica o grecoitàlica, amb una cronologia del segon i primer segle abans de la nostra era" 
(Trias 1974, 37). Aquells, juntament amb els materials prehistòrics, permeten pensar en una freqüentació 
de la cova durant els segles immediatament anteriors a la conquesta romana. Malauradament, però, fins el 
moment no es tenen dades suficients per confirmar-ho. 
386 Concretament, M. Trias, va descriure la recuperació a les immediacions del llac de una llumeta “II-B-2 
de la classificació de Ponsich”, un coll d’àmfora que “Podria correspondre a l’època d’August”, un 
fragment de ceràmica estriada corresponent a una “Possible àmfora paleocristiana, segles III-IV” i una 
àmfora bètica Dressel 14 sencera (Trias 1974, 37). 
387 Segons les observacions d’Albert Martín, que des d’aquí volem agrair, sembla que podria ser una peça 
del centre productor del Vilarenc. En tot cas, també es pot fer notar que es donen perfils molt semblants 
en unes suposades produccions de Huelva que podrien datar d’entorn el 500 dC (Amores, García, 
González 2007, 135 i 143). 
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Figura 3.173. Llàntia que va  
donar nom a la cova de sa  

Llumeta (Autor: Mateu Riera) 
 
En resum, es pot dir que la concentració dels materials d’època romanoimperial fa 
pensar en una ocupació molt parcial del sub-arxipèlag de Cabrera, clarament vinculada 
a la navegació, aprofitant la seguretat del port i l’aigua potable de la font i, més 
ocasionalment, la de la cova de sa Llumeta. Segurament també s’exploraren els recursos 
marins però fins ara no se’n tenen proves concloents. Tampoc no es tenen proves 
suficients per poder defensar l’existència d’una vil·la. 
 
3.3.3. L’ÈPOCA MEDIEVAL 
 
El període comprès entre la pèrdua del control romà de les Balears i l’aparició a les 
seves aigües dels primers estols comandats per musulmans és el que presenta l’ocupació 
més significativa de Cabrera i Conillera, com mai s’havia vist fins llavors. Tal i com es 
veurà ens els següents capítols de la present tesi, és un període ben documentat en els 
jaciments del Pla de ses Figures, Sa Font, Son Picornells, Clot des Guix i Els Corrals, la 
qual cosa mostra un model d’ocupació diferent als d’èpoques anteriors (Figura 3.115, 
170 i 171.), molt més intensiu i, per primera vegada, amb una constatació inequívoca 
d’un poblament estable (Figura 3.174.)388. Però a més d’aquests cinc jaciments 
principals, també s’han pogut identificar fragments de ceràmica dels segles V a VII dC 
dispersos en diversos indrets com s’Espalmador389, les balmes de cala Santa Maria, el 
Canal de s’Aigua i la Punta de sa Corrent390, que segur que es deuen a la important 
ocupació humana dels segles V-VII dC de l’arxipèlag, però que en alguns casos, molt 
probablement es deuen a les alteracions provocades per la presència dels soldats 
francesos391. 
 

                                                 
388 A partir dels materials trobats en el Pla de ses Figueres, el Clot des Guix i Els Corrals fins a l’any 
1996, ja s’havia defensat que les illes de Cabrera foren habitades de forma estable entre els segles IV i 
VII dC (Frontera, Riera Frau 1997, 16). 
389 En el cas de s’Espalmador la dispersió del material recuperat és vertaderament destacable, just allà on 
es té constància que es va establir el campament del 121 regiment de l’exercit de Napoleó. 
390 J. Aramburu també hauria identificat a Cabrera una vora d’àmfora africana Keay 62a a la cova del 
Teatre, i un fragment de “ceràmica amb partícules daurades” a la Punta de sa Corrent, que considera de 
mitjan-finals del segle IV a inicis del segle VI. De Conillera cita una ansa i part de la panxa d’una àmfora 
LRA 1 al lloc anomenat l’Escaleta (Aramburu 2001, 17, 22, 42 i 46). 
391 Riera Frau 2001, 45 i 50; Riera Rullan 2001, 68; 2002; 2009b, 38-39. 
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Figura 3.174. Jaciments principals amb materials dels segles V a VII dC: 1. Pla de ses Figueres; 2. Sa 

Font; 3. Son Picornells; 4. Clot des Guix; 5. Els Corrals (Autors: Mateu Riera i Josep Maria Puche-ICAC) 
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MATERIALS DELS SEGLES V A VII DC RECOLLITS DINS DEL PROJECTE “RECUPERACIÓ, CONSOLIDACIÓ 
I MUSEÏTZACIÓ DEL MONESTIR BIZANTÍ DE L’ILLA DE CABRERA” 

S’ESPALMADOR 

CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Cer. Eivissenca?  Gerres?   1 2   A, B, 
C 

A i B amb decoració 
polilineal 

Comuna Africana      1    Amb dec. polilineal 

Cuina Africana Plat-
tapadora 

 2      D, E La E sembla Ostia I, 
264 

Cuina Tardana Fulford 8?  1      F  

Cuina Tardana?     1    G  

TSAD Hayes 99C  1      H  

TSAD    1     I  

Àmfora Ebusitana RE-0103b      1  N  

BALMES CALA SANTA MARIA 

CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

TSAD   1      B  

CANAL DE S’AIGUA 
CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Cer. Eivissenca? RE-0314      1  H Dec. polilineal 

PUNTA DE SA CORRENT 
CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Cer. Eivissenca? RE-0314     1   G Dec. incisa polilineal 

BALMA DE S’ESPALMADOR 

CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Àmfora Africana Keay LXI o 
XLII 

  1     A  
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Figura3.175. Materials de l’antiguitat tardana de s’Espalmador i de les balmes de cala Santa Maria 

(Autors: V. Cantarellas, M.I. Mancilla, M. Riera Rullan, M.J. Rivas i J.M. Román) 
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Figura 3.176. Materials de l’antiguitat tardana del Canal de s’Aigua, Punta de sa Corrent i de la balma de 

s’Espalmador (Autors: M.I. Mancilla, M. Riera Rullan i J.M. Román); de la cova del Teatre i de 
l’Escaleta (Aramburu 2001, figs. 10 i 15) 

 
Tal i com s’argumentarà a la present tesi aquella important ocupació es pot relacionar 
amb la comunitat monàstica que va habitar Cabrera entre el segles V a VII dC. I, per 
tant, se li dediquen capítols més detallats392. En tot cas, sí que val la pena esmentar que 
fa uns anys, V.M. Rosselló, va escriure que els topònims de Cabrera de la cala i el puig 
de Santa Maria, podien haver sobreviscut de l’època mossàrab, i que podrien estar 
relacionats amb el “monestir del segle V”, excavat en aquelles proximitats (Rosselló 
Verger 1961-62, 30). Sembla que l’esmentat autor es podia referir als descobriments 
que va publicar Joan Camps de cala Santa Maria o del Clot des Guix (Camps 1962a; 

                                                 
392 S’exposaran moltes més dades de les que disposava A. Masoliver l’any 1978, quan va afirmar que 
“recents investigacions han permès de trobar a Cabrera restes del suposat monestir” (Masoliver 1978, 
123). Tot i que l’esmentat autor no esmentava en quins treballs es va basar per a fer aquella afirmació, cal 
recordar que, pel que fa a la cultura material, fins llavors només es disposava de les publicacions de: J. 
Camps (1962 a i b), J. Mascaró (1967) i M. Trias (1974). 
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1962b)393, els quals s’exposaran en el següent capítol. En tot cas però, cal remarcar que 
no hi ha cap element que permeti defensar les propostes de V.M. Rosselló. 
 
Pel que fa al temps del domini islàmic de les illes orientals d’al-Andalus d’entre els 
anys 902 a 1229 dC, ben poca cosa diuen les fonts escrites del sub-arxipèlag de Cabrera 
en aquella època. Cabrera apareix mencionada a la crònica sobre l’expedició de la flota 
pisano-catalana a les illes, als ports de la qual haurien arribat els expedicionaris (Riera 
Frau 2001, 46; Riera Frau et al. 2006, 20)394. 
 
Respecte a la toponímia conservada, el nom de cala Ganduf, segons C. Aguiló, “ens 
remunta el record de la dominació musulmana” (Aguiló 1980, 16). Segons V.M. 
Rosselló Verger aquest topònim pot relacionar-se amb una arrel que vol dir torrent o 
barranc, que s’adiu a la topografia del lloc, i confirmaria una “suposada colonització 
àrab” de l’illa de Cabrera (Rosselló Verger 1961-62, 29; 2004, 117)395. 
 
Per tant, altre cop són els treballs arqueològics els únics que comencen a permetre 
conèixer una mica del poblament de Cabrera entre els segles X i XIII. Gràcies a aquests, 
avui es té coneixement de la presència de gent en els següents indrets: el Pla de ses 
Figueres, Sa Font i a l’anomenat Jaciment Islàmic 1 (Figura 3.177.). Tal i com es pot 
apreciar a la següent taula, l’abundància de fragments ceràmics trobats en aquests tres 
llocs permeten poder qualificar-los com a autèntics jaciments d’època andalusina. 
Tanmateix, els materials ceràmics aquí exposats corresponen a una petita part dels que 
hi ha escampats pel Pla de ses Figueres i, molt especialment, per l’estació arqueològica 
de Sa Font396. Tal i com passava amb els materials d’èpoques anteriors, també s’han 
pogut identificar alguns escassos fragments de ceràmica islàmica entre el Pla de ses 
Figueres i s’Espalmador, a s’Espalmador mateix, a la cova SE/PF i a Ses Sitges. En 
certs casos aquests materials són d’adscripció dubtosa i, en d’altres, en quantitats tan 
reduïdes que no permeten parlar d’autèntics jaciments andalusins397. Cal esmentar 
també una gerra, força sencera, recuperada a les aigües del port de Cabrera.  
 

                                                 
393 Tot i que en aquells articles mai es parla d’excavacions i només de feines de prospecció, cal tenir 
present que Antoni Vallespir ens ha fet saber que sí que es varen fer algunes cales, com a mínim en el 
Clot des Guix. 
394 Aquesta flota, l’any 1114, després d’atacar les Pitiüses passà per Cabrera, per a continuació anar cap 
als confins de Pollença i d’allà a Menorca i Barcelona (Mulet 1991, 21-24).  
395 Per altra banda, no té cap sentit proposar el nom de cala Ganduf com a topònim mossàrab anterior a la 
invasión musulmana de les Illes Balears (Galmés 2004, 11 i 23). En general, l’esmentat article no és útil 
per entendre com es forma la societat musulmana de les illes. 
396 La ceràmica islàmica de les immediacions del lloc fou donada a conèixer per M.M. Riera, qui afirmà 
que aquella podria fer pensar en la possibilitat d’una ocupació més o manco estable en època islàmica 
prop de la font de Can Feliu (Riera Frau 2001, 46; Riera Frau et al. 2006, 20). Així mateix, J. Aramburu 
també va esmentar l’abundant ceràmica islàmica del voltant de les cases de Can Feliu de Sa Font 
(Aramburu 2001, 8). 
397 J. Aramburu parla de l’ús la Cova de cala Sta. María en época musulmana sense més indicacions 
(Aramburu 2001, 12). En canvi nosaltres no hem aconseguit identificar mai en aquell indret materials 
medievals anteriors al c. 1.300 dC. 
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Figura3.177. Mapa dels jaciments d’època islàmica (Autors: Mateu Riera i Josep Maria Puche-ICAC).  

1. Pla de ses Figueres, 2. Sa Font, 3. Jaciment Islàmic I. 
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MATERIALS D’ÈPOCA ANDALUSINA RECOLLITS DINS DEL PROJECTE “RECUPERACIÓ, CONSOLIDACIÓ I 
MUSEÏTZACIÓ DEL MONESTIR BIZANTÍ DE L’ILLA DE CABRERA” 

PLA DE SES FIGUERES (PROSPECCIÓ) 
CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Ceràmica  Gerra    1    Amb verd turquesa? 
interior i exterior 

Ceràmica  Olla    1    Olla “pasta africana” 
del XIII amb dec. 
incisa polilineal 

Ceràmica  Tapadora?  1     F Vidriat exterior verd 
turquesa 

Ceràmica  Ribell 1      P36 No és del tot segur que 
sigui islàmic 

Ceràmica  Safa 1      P30 Califal o taifa. Blanc 
interior, verd-melat 
exterior 

PLA DE SES FIGUERES (EXCAVACIÓ) 

CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

UE 19 Ceràmica  Gerra    1     Sembla tenir dec. 
pintada amb manganès 

UE 19 Ceràmica  Cassola? 1      2 Sembla una producció 
molt primerenca 

UE 37 Ceràmica    1     &  

UE 190 Ceràmica   Gerra 1      & Presenta molts dubtes. 
No és segur que sigui 
islàmica 

UE 01 Ceràmica  Ribell 1      20  

UE 01 Ceràmica      1     

UE 210 Ceràmica    1  1     

UE 211 Ceràmica  Gerra   1     Amb decoració 
pintada amb manganès 

UE 214 Ceràmica    1     2  

UE 227 Ceràmica  Gerra 1      & Decoració pintada 
amb manganès 

UE 01 Ceràmica   Gerra   1    14 Zona Cubetes 

UE 37 Ceràmica  Gerreta 1      10  

UE 37 Ceràmica     1      

UE 250 Ceràmica      1    No és gens segur que 
ho sigui. Podria ser 
una cosa de 
l’Antiguitat Tardana 

UE 411 Ceràmica  Gerra   1    5  

UE 411 Ceràmica  Ribell 1      6 Amb cordó amb 
incisions 

SA FONT 
CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Ceràmica  Safa 1 1  1   Z5, 
Z6, 
Z7 

Z5 verd i manganès s. 
XI, les Z6 i  Z7 verd 
oliva 

Ceràmica  Gerra 1  1 2 1  Z8 
Z9 
Z10 

Dec. pintada 
manganès 

Ceràmica  Gerreta    2 1  Z11 
Z12 
Z13 

La 11 podria ser una 
olla. Les altres amb 
dec. pintada 
manganès. 

Ceràmica “piquera” Llumeta  1      SF/93/18 

Ceràmica  Tapadora 2      Z14 
Z15 

La 14 amb coberta 
vermella 

Ceràmica  Ribell 1 2     Z16 
Z17 
Z18 

 

Ceràmica    1  1   Z19 SF/93/19 
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ENTRE PLA DE SES FIGUERES I S’ESPALMADOR 
CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Ceràmica     1    A Cronologia dubtosa. 
Sembla pasta comuna 
africana antiga però la 
decoració amb 
manganès recorda a 
l’època islàmica 

S’ESPALMADOR 

CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Ceràmica  Safa 1      J Amb vidriat verd oliva 
interior, melat exterior 

Ceràmica    2     K, L No és segur que siguin 
islàmiques 

JACIMENT ISLÀMIC I 
CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Ceràmica Islàmica  Safa 2      A Amb vidriat verd oliva 

Ceràmica Islàmica  Gerra 1      B  

Ceràmica Islàmica  Cassola 1      C Amb vidriat melat 

Ceràmica Islàmica  Tapadora 1      D  

Ceràmica Islàmica  Ancolla 1      E Amb vidriat melat 

Ceràmica Islàmica  Ancolla    1    Vidriat verd oliva? 
exterior i melat 
interior 

Ceràmica Islàmica  Ribell 1 1     F, G  

Ceràmica Islàmica      1     

COVA SE/PF 
CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Ceràmica  Cassola 1      P Vidriat melat 

Ceràmica  Ribell    1   Q Amb cordó i incisions 

SES SITGES 
CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERVACIONS 

Ceràmica  Olla    1     
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Figura3.178. Materials d’època islàmica del Pla de ses Figueres  

(Autors: M.I. Mancilla, M. Riera Rullan, M.J. Rivas i J.M. Román) 
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Figura3.179. Materials d’època islàmica del Pla de ses Figueres i de Sa Font  

(Autors: M.I. Mancilla, M. Riera Rullan, M.J. Rivas i J.M. Román) 
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Figura3.180. Materials d’època islàmica de Sa Font, entre PF i s’Espalmador, s’Espalmador, i del 

Jaciment Islàmic I (Autors: M.I. Mancilla, M. Riera Rullan, M.J. Rivas i J.M. Román) 
 



169 
 

 
Figura3.181. Materials d’època islàmica del Jaciment Islàmic I  

(Autors: M.I. Mancilla, M. Riera Rullan, M.J. Rivas i J.M. Román) 
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Figura3.182. Materials d’època islàmica de la cova SE/PF i de les aigües del port de Cabrera 

(Autors: M.I. Mancilla, M. Riera Rullan, M.J. Rivas i J.M. Román) 
 
En tot cas, cal advertir que encara mai s’ha fet un treball de prospecció específic per a 
poder arribar a conèixer en profunditat l’evolució històrica dels jaciments del període 
andalusí. Tot i això, gràcies als treballs fets fins ara, s’observa que en el conjunt de les 
troballes ceràmiques, hi ha un predomini de les produccions dels segles XII-XIII 
respecte a les dels segles X i XI. De fet, d’aquestes últimes només se’n té constància 
segura en el Pla de ses Figueres gràcies a un fragment de safa (E0042-05-P30) i, molt 
probablement, gràcies a un fragment de vora del que podria ser una cassola alta (E0042-
00-19-2). També podrien correspondre als segles X-XI alguns fragments de Sa Font, 
especialment el d’una llumeta de bec llarg, però no es pot afinar bé la datació de cap 
d’ells. En canvi, tots els materials observats al Jaciment Islàmic I són característics dels 
nivells de destrucció de 1229 de Madîna Mayûrqa. 
 
Respecte al jaciment del Pla de ses Figueres, que cal recordar que és l’únic dels d’època 
andalusina on s’han practicat excavacions arqueològiques, es pot afirmar que, tot i que 
en superfície no s’aprecien grans quantitats de ceràmiques d’aquell període, sí que se’n 
van trobant en els estrats més superficials de totes les zones excavades (UE 01, 19 i 37), 
així com en els nivells d’enderroc de les barraques dels presoners napoleònics (UE 210, 
211, 214, 227, 250 i 411). Fins ara, però, en el Pla de ses Figueres no s’ha identificat 
cap estructura que es pugui datar d’entre els segles X a XIII dC. En canvi, tal i com 
s’argumentarà en el capítol següent, a la Cala 5 es varen excavar tres estrats (UE 190, 
261 i 265) relacionats amb nivells d’enderroc d’estructures més antigues, on no es 
descarta el seu ensorrament, com a mínim parcial, ja en època islàmica. Tot i això, cal 
fer notar que aquesta interpretació partiria només de l’observació d’un fragment ceràmic 
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vertaderament controvertit (E0042-04-190)398, i dels resultats de la prova de C14 que han 
aportat les restes òssies d’un caprí, i que tampoc es pot descartar que aquells materials 
siguin resultat d’una intrusió. 

 
RESULTATS DE LES PROVES DE C14 DE LA MOSTRA KIA-40858 (AUTOR: DAMIÀ RAMIS) 

Context Mostra 
Referència de 

laboratori 
Datació 

convencional 
Datació 

calibrada 
PF05 UE 265 Os de caprí domèstic KIA-40858 940±25 BP 1020-1160 cal AD 

 

 
Figura 3.183. Jaciment de Pla de ses Figueres  

(Autor: Mateu Riera) 
 
Del jaciment anomenat Sa Font, del que ja se n’ha parlat quan es tractava l’època 
romana, se’n farà una descripció més detallada en el següent capítol. En tot cas però, 
aquí cal recordar que allà hi ha la surgència d’aigua més important de tot el sub-
arxipèlag, a tocar del fons de vall on hi ha la major superfície de terres aptes pel conreu. 
Un fons de vall que connecta aquest jaciment de Sa Font amb el de Pla de ses Figueres. 
A l’actualitat la seva font és de mina, i a sota seu presenta tres terrasses artificials que 
encara s’empren parcialment com a hort. Tal i com s’ha dit, la ceràmica d’època 
andalusina que es troba escampada en els voltants d’aquest indret és molt nombrosa. És 
el lloc de l’arxipèlag cabrerenc que presenta una major quantitat de ceràmica islàmica 
en superfície. La major part d’aquesta ceràmica es troba en el vessant situat al nord de la 
font de mina i de les terrasses. 
 

 
Figura 3.184. Jaciment de Sa Font  

(Autor: Mateu Riera) 
 
 

                                                 
398 Fragment del que se’n donaran més detalls ens els següents capítols. A la UE 261 també es va 
recuperar un fragment informe amb vidriat blanc clarament medieval, però del que no s’ha pogut 
determinar si és anterior o posterior al 1229.  
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Figura 3.185. Entrada a la font de 

mina (Autor: Mateu Riera) 
Figura 3.186. Galeria de la font 
de mina (Autor: Mateu Riera) 

Figura 3.187. Surgència de la 
font de mina (Autor: M. Riera) 

 

 
Figura 3.188. Jaciment de Sa Font. El número 1 marca el lloc on es  

troba la font de Mina (Autor: Mateu Riera) 
 
El que s’ha anomenat Jaciment Islàmic I és, amb molta diferència, el més petit dels tres 
jaciments amb ocupació d’època andalusina, tant per les seves dimensions com per 
l’escassa quantitat de ceràmica que hi ha. Està localitzat al nord de l’illa de Cabrera, en 
una zona rocallosa, abrupte i pràcticament sense sediment, i en l’actualitat presenta 
alguns pins i molts matolls. Es poden apreciar dues petites construccions fetes amb 
pedra seca, entre les que hi ha una esplanada amb diversos clapers. La major 
concentració de ceràmica en superfície es va trobar a les immediacions de la barraca 
més septentrional (número 4 de les Figures 3.189 i 190.). Però també es varen trobar 
dos fragments de vora de safa amb vidriat verd oliva a sobre de dues alineacions de 
pedres properes a l’altra barraca que podrien correspondre a unes marjades (número 1 
de les Figures 3.189 i 190.).  
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Figura 3.189. Croquis del Jaciment Islàmic I (Autor: M. Riera). 1. Marjada? (496232E- 4334636N), 2. 

Barraca de pedra seca (496209E-4334662N), 3. Zona de clapers dins de l’esplanada (496204E-
4334699N), 4. Barraqueta de pedra seca i concentració de ceràmica islàmica (496161E-4334766N) 

 

 
Figura 3.190. Mapa del Jaciment Islàmic I: 1. Marjada?, 2. Barraca de pedra seca, 3. Zona clapers dins de 
l’esplanada, 4. Barraqueta de pedra seca i concentració de ceràmica islàmica. En verd es poden apreciar 

les zones amb terres aptes pel conreu, mentre que en vermell hi ha marcada una zona on també hi ha força 
sòl però on no és segur que s’hi pogués conrear (Autors: Mateu Riera i Josep Maria Puche-ICAC) 

 
Si bé és cert que aquestes estructures es troben relativament a prop de les basses i les 
terres aptes pel conreu de Son Picornells i del Clot des Guix que es descriuran en els 
següents capítols, així com dels Cocons d’en Gelat, on hi sol haver aigua acumulada 
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durant tot o pràcticament tot l’any399, sorprèn la localització d’aquest jaciment en un 
lloc tan inhòspit i gens arrecerat, sobretot allà on hi ha la barraca on més ceràmica es va 
trobar. En canvi, aquesta construcció es troba en un molt bon lloc per a vigilar l’estret 
entre Mallorca i Cabrera, i entre aquesta última i Conillera. Pareix, per tant, que molt 
probablement aquell jaciment pogué acomplir una funció principal relacionada amb la 
vigilància del tràfic marí del nord de Cabrera, més, si tal i com s’ha dit, les ceràmiques 
que allà es troben semblen correspondre totes elles al primer terç del segle XIII. 
Tanmateix però, fins que no es realitzi una intervenció arqueològica més intensiva, 
tampoc es poden descartar altres opcions relacionades amb l’explotació agrícola o 
ramadera d’aquesta part septentrional de l’illa. 

 
Per tot plegat, es pot afirmar que si s’observa la distribució dels tres jaciments d’època 
andalusina identificats a Cabrera, aquesta és molt semblant a la d’època romana, que tal 
i com s’ha argumentat, fa pensar en una ocupació molt parcial de l’arxipèlag i clarament 
vinculada a la navegació, sempre aprofitant la seguretat del port i l’aigua potable de la 
font. En el present cas però, les grans quantitats de fragments ceràmics islàmics que hi 
ha pels voltants de Sa Font, així com les particulars característiques del lloc, que el fan 
ideal per a la creació d’un espai irrigat, tal i com encara es pot apreciar avui en dia, 
podrien estar mostrant l’existència d’una alqueria anterior al 1229 dC. En canvi, 
l’anomenat Jaciment Islàmic I, pareix que podria haver estat un lloc de vigia, tot i que 
caldrà seguir aprofundint en l’estudi d’aquesta part de l’illa per a poder confirmar-ho, 
doncs també es troba molt a prop d’una sèrie de terres aptes pel conreu, i tampoc es pot 
descartar que fos l’habitatge d’un grup humà que visqués principalment de la ramaderia. 
Tal i com degué passar en època romana, els andalusins segurament també exploraren 
els recursos marins del sub-arxipèlag, però, per ara, no se’n té cap prova. 
 
Finalment, cal fer esment al descobriment de materials andalusins trobats a l’illot dels 
Frares (Riera Rullan 2004). Malauradament, fins a dia d’avui, són troballes massa 
escasses per poder interpretar l’objectiu d’aquesta freqüentació. 
 
MATERIALS D’ÈPOCA ANDALUSINA DE L’EXCAVACIÓ DE 1972 A L’ILLOT DELS FRARES. 

ILLOT DELS FRARES 
CLASSE Tipus Forma VO FO AN IN AL PC REF OBSERV. 

Ceràmica Islàmica 1, IV Safa 1      72-1 Amb vidriat verd 

Ceràmica Islàmica 3, A Gerra   2    T7 
TLS4-3 

 

Ceràmica Islàmica 3, B Gerreta     1  TLS4-1  

Ceràmica Islàmica 11 Olla 3      72-5 
TLS4-2 
72-4 

 

Ceràmica Islàmica  Alfàbia    2   72-2 
72-3 

 

Ceràmica Islàmica  Indetermin.       T6 
TLS4-4 

 

 
 

                                                 
399 Es pot anar de qualsevol d’aquests llocs a l’altre en 5 a 10 minuts caminant. 
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Figura3.191. Materials d’època islàmica de l’Illot dels Frares (Autor: Mateu Riera) 
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