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1 Fa aproximadament 
5.000 anys que l’humà 
arribà a Mallorca.

El poblat talaiòtic de Ses Païsses és un 

dels jaciments arqueològics més im-

portants i millor conservats de les Illes 

Balears.

L’assentament sorgí amb la construc-

ció d’un talaiot circular entorn del 

qual es crearen diverses vivendes i es-

tructures rituals. Segles després, el po-

blat s’envoltà amb una imponent mu-

rada ciclòpia, que avui en dia dóna la 

benvinguda als visitants. El recorregut 

permet conèixer les poblacions que 

habitaren l’illa fa 3000 anys.

Ens ho demostren les primeres restes huma-
nes trobades a Moleta petita (Sóller) i a cova des 
Moro (Manacor). Durant el període calcolític l’illa 
era habitada per una cabra endèmica anomena-
da Myotragus balearicus, actualment extinta.

Segurament, els primers pobladors de l’illa eren 
grups sedentaris, que habitaven coves i abrics de 
la Serra de Tramuntana i practicaven la ramaderia 
d’ovelles i cabres. 

Més envant, es documenten cabanes de planta 
circular, cobertes de branques i amb parets reco-
bertes d’argila, que formen assentaments sense 
murades. Estacionalment continuaven emprant 
els abrics i les coves. Aquestes poblacions ja co-
neixien el coure, utilitzaven peces ceràmiques de 
tipus campaniforme, diversificaven la seva rama-
deria –introduïnt-hi porcs i vaques- i iniciaven les 
activitats agrícoles. Els seus rituals funeraris con-
sistien en inhumacions individuals o en petits 
grups en coves o abrics. 

Entorn a l’any 1700-1650 aC es produïren im-
portants canvis en la societat i l’economia que 
donaren pas a l’edat del Bronze, en referència a 
l’augment dels contactes comercials amb la res-

ta de la Mediterrània, a través dels quals Mallorca 
aconseguia l’estany necessari per a la fabricació 
del bronze. Tot i que durant un temps continua-
ren utilitzant els abrics i grutes com a refugis es-
tacionals per a l’estabulació dels ramats de ca-
bres i ovelles, abandonaren les cabanes circulars 
per construir habitatges coneguts amb el nom 
de navetiformes: construccions amb forma de fe-
rradura, que semblen una nau invertida. Per a la 
seva construcció utilitzaven la tècnica ciclòpia, 
basada en pedres de grans dimensions.

Les pràctiques funeràries d’aquesta època eren 
diverses. Coexistien dolmens com s’Aigua Dolça 
a Artà, hipogeus excavats a la roca i inhumacions 
en sepultures individuals i col·lectives. Algunes 
grutes naturals s’empraren com a lloc de culte. 

Entorn al Bronze Final (1400/1300 aC) es pro-
duïren diversos canvis. Molts dels naviformes 
presenten grans focs amb plataforma i fogó o 
caixa per conservar les brases. Encara que els ri-
tuals funeraris es mantingueren, els dolmens i els 
hipogeus foren substituïts per navetes funeràries 
i coves amb un tancament ciclopi. 



2 La cultura talaiòtica
s’inicià a Mallorca
fa 3.000 anys.

A finals de l’època del Bronze (1.300-900 aC), es 
produïren un seguit de canvis que donaren ori-
gen a la societat talaiòtica. Els contactes que 
s’establien amb l’exterior de l’illa varen permetre 
la provisió de matèries primeres i la introducció 
d’innovacions tecnològiques en els procesos de 
fabricació ceràmica i metal·lúrgica.

En  l’àmbit constructiu, s’abandonaren els navi-
formes propis de l’època anterior, i sorgiren les 
estructures turriformes, entre les quals hi ha els 
talaiots circulars i els monuments turriformes es-
glaonats amb rampa per accedir a la part supe-
rior, així com els túmuls, petites elevacions de pe-
dres i terra. En un primer moment, el territori fou 
senyalitzat amb estructures turriformes ubicades 
sobre els turons, que funcionaven com a marca-
dors territorials. Més endavant, aquestes cons-
truccions varen ser introduïdes en els poblats 
talaiòtics, on convivien amb les unitats domèsti-
ques i altres estructures comunals o de prestigi. 

El talaiot és una es-
tructura de planta 
circular o quadra-
da amb una cam-
bra interior, en el 
centre de la qual 
s’eleva una colum-
na de grans blocs 
de pedra que sos-
té el sostre, fet 
de lloses i que a 
la vegada consti-
tueix el sòl del se-
gon pis. La funció 

d’aquestes estructures no és clara: diversos inves-
tigadors consideren que pogueren servir per rea-
litzar cerimònies religioses o clàniques, o bé foren 
llocs d’emmagatzematge i distribució de carn. És 
molt improbable que fossin llocs d’hàbitat o defensa.

Els poblats presenten un conjunt bigarrat 
d‘estructures atapeïdes, sense una disposició ur-
banística ben delimitada de carrers.

Cap a la meitat del primer mil·lenni aC, els po-
blats es començaren a envoltar de murada, en 
un clar intent de delimitar i defensar el territo-
ri de la comunitat. Aixecades amb tècnica ciclò-
pia, les murades talaiòtiques destaquen per les 
espectaculars portes amb dintell i els murs exte-
riors, fets amb grans lloses clavades verticalment 
al terra, mentre que la part superior presenta pe-
dres més petites. 

Les investigacions recents demostren que exis-
tien poblats talaiòtics arreu de l’illa, ocupats per 

comunitats de ti-
pus familiar d’unes 
200 persones. La in-
tensa ocupació del 
territori en aquest 
període donà lloc 
a dos fenòmens 
significatius: d’una 
banda, una impor-
tant desforesta-
ció; i d’altra, la llui-
ta entre diversos 
grups per aconse-
guir millors terres 

on assentar els seus poblats. Aquest fet propicià 
l’aparició de caps que estructuraven la comuni-
tat, persones que segurament s’enriquien a par-
tir dels intercanvis amb altres comunitats i que més 
endavant exerciren el seu poder com a governants.

   
L’acumulació d’excedents de producció donà 
lloc a les primeres diferències socials, que són vi-
sibles en els aixovars funeraris. Quant a les pràc-
tiques funeràries, es mantenien els enterraments 
en abrics i coves naturals, i també les inhumacio-
ns col·lectives, alhora que s’introduïen pràctiques 
rituals d’enterrament en calç viva i de cremació.

La societat talaiòtica es dedicà majoritàriament a 
la ramaderia d’ovelles, cabres, bous i porcs, pràc-
tica que permetia als homes disposar de temps 
lliure per dedicar-se a erigir els grans monuments 
que avui ens han llegat. No obstant això, les do-
nes realitzaven pràctiques agrícoles basades en 
la collita de cereals, blat i civada. L’alimentació es 
complementava amb la caça i la recol·lecció de 
fruits. La metal·lúrgia es basà en l’ús de productes 
realitzats en coure, bronze, ferro i plom. 

Entorn al 600-500 aC la societat talaiòtica presen-
ta diversos canvis que donaren lloc a l’anomenat 

període postalaiòtic. D’una banda, es consolidà la 
presència dels santuaris religiosos i es diversifica-
ren els rituals funeraris; d’altra, s’entrà en contac-
te amb les poblacions púniques d’Ebussus (Eivis-
sa), que fundaren colònies i factories a Mallorca. 
Paral·lelament, es documentà la participació dels 
mercenaris baleàrics en els exèrcits púnics.

Durant el període postalaiòtic, l’ús del bronze 
disminuí i es reservà per a les peces més impor-
tants, mentre que es generalitzà l’ús del ferro i del 
plom per a les peces més quotidianes, com es-
pases, punyals, diverses eines i objectes sump-
tuaris (collars, arracades, braçalets). La cultura ta-
laiòtica finalitzà amb l’arribada dels romans a l’illa 
l’any 123 aC.

Talaiot de Son Serra
(Santa Margalida)

Talaiot de Sa Cànova (Artà)
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3 El poblat de
Ses Païsses es va crear
fa 3000 anys.

El poblat talaiòtic de Ses Païsses va ser declarat 
Monument Històric- Artístic l’any 1946. Les pri-
meres excavacions varen ser iniciades l’any 1959 
per l’italià Giovanne Lilliu, que tractava d’esbrinar 
la relació d’aquestes construccions amb d’altres 
trobades a Sardenya. Les quatre campanyes 
desenvolupades varen aportar gran quantitat 
d’informació sobre el període talaiòtic. Més de 30 
anys després, l’arqueòleg mallorquí Javier Aram-
buru va reprendre les excavacions al poblat. Les 
seves campanyes han tret a la llum edificacions 
abans mai no localitzades que han ajudat a en-
tendre millor la vida a Ses Païsses.

Proper al nucli d’Artà, el poblat s’alça sobre un 
petit turó que permet controlar visualment les 
terres del seu voltant (Son Sastres, Sa Badeia, Son 
Sureda Vell i Sauma Vell). Com altres poblats ta-
laiòtics, es troba devora d’un torrent i d’una font, 
que garantien l’abastiment d’aigua a la comunitat.

Les construccions existents responen a dife-
rents fases de l’ocupació del recinte. L’ocupació 
començà a inicis del primer mil·lenni aC, amb la 
construcció del turriforme central. Després, se-
guint el patró d’altres poblats talaiòtics, s’hi varen 
anar afegint els primers habitatges. L’estructura 
més característica del jaciment, la seva murada, 

va ser construïda, segons Aramburu, entre el 650 
i el 540 aC. 

A l’època postalaiòtica la comunitat va experi-
mentar un creixement, com indica el fet que tots 
els edificis del poblat es trobessin en ús i se’n 
construïssin més. És després de l’arribada dels ro-
mans a Mallorca (123 aC) que el poblat és aban-
donat i alguns dels seus edificis són destruïts.

1. Monòlit dedicat a Miquel Costa i Llobera

Davant del portal principal d’entrada al poblat 
s’alça el monòlit en record de l’escriptor i ecle-
siàstic Miquel Costa i Llobera (Pollença, 1854 – 
Palma, 1922). Costa ambientà en el recinte ta-
laiòtic de Ses Païsses diversos passatges del seu 
conegut poema “La deixa del geni grec” (1900), 
la protagonista del qual és Nuredduna, néta del 
gran sacerdot i sibil·la de la tribu que habitava 
l’alzinar de Ses Païsses. El poema, recreació idea-
litzada i epopeica de la prehistòria mallorquina, 
representa la unió de la nostra terra, personifica-
da per Nuredduna, amb l’esperit de la civilització 
grega, simbolitzada per la lira de Melesigeni, ima-
tge d’Homer. 



2. Murada i porta d’accés al poblat

La murada del poblat de Ses Païsses es va cons-
truir en un moment imprecís entre el 650 aC i el 
540 aC per tancar un poblat que va existir ara fa 
3.000 anys. Té forma el·líptica i un perímetre de 
320 m. La seva amplada mitjana és de 3,60 m i 
en alguns trams pot arribar als 3,5 m d’alçada. El 
mur, ample i de doble parament, fou construït 
amb una primera filada de grans pedres clavades 
verticalment al terra, algunes de les quals pesen 
prop de vuit tones. En el parament interior, les pe-
dres són més petites i estan ordenades en filades. 

Les portes d’accés al poblat presenten dues llo-
ses disposades verticalment, a mode de brancals,  
al capdamunt de les quals una altra llosa en dis-
posició horitzontal fa les funcions de dintell. Tra-
vessant la porta principal s’accedeix al corredor 
d’accés al poblat, que fa uns 4,30 m de longitud 
que es troba flanquejat per escales a banda i banda. 

3. Zona de excavació

Actualment la investigació arqueològica està 
centrada en la zona més pròxima a la porta prin-
cipal, on s’ha localitzat un edifici realitzat en tèc-
nica ciclòpia, de planta rectangular, datat a inicis 

del talaiòtic i que uns cent anys més tard es va 
modificar. Sembla que durant el postalaiòtic fou 
novament modificat reconvertit en un habitatge 
més petit.

Devora d’aquesta estructura se’n troba una altra, 
amb forma de ronyó, adossada a la murada, que 
podem datar en el segle V aC. És necessari conti-
nuar les campanyes arqueològiques per esbrinar 
quina funcionalitat tenen aquestes estructures.

4. Habitació en forma de ferradura

Adossat al talaiot central es conserva un edifici 
de forma absidal, amb cantons corbats i façana 
còncava, amb devers 132 m2 de superfície. Les 
seves parets, al contrari de les que presenta la 
murada, estan fetes de pedres petites, ordenades 
en filades horitzontals. En les campanyes de 1959 
i 1960 va ser excavat per Lilliu, qui el va datar dins 
la fase postalaiòtica. En el seu interior s’han tro-
bat nombroses llars amb restes òssies, ceràmica 
talaiòtica i carbons vegetals, així com un enterra-
ment i alguns estris de ferro. Per tot això, Aram-
buru pensa que podria tractar-se d’un edifici d’ús 
social, o per ventura un santuari de la darrera fase 
del poblat.

5. Sala Hipòstila

Construcció de forma absidal, amb els murs dels 
costats rectes i l’àbsida arrodonit, de funció pro-
bablement comunitària. És coneguda com la sala 
hipòstila perquè en el centre presenta tres co-
lumnes i adossades als murs hi ha restes d’altres 
set. Cal destacar també el passadís que traves-
sa cap el turriforme central, que Lilliu data en 
l’època talaiòtica. Segons alguns investigadors, 
ambdues estructures es podrien haver emprat 
en cerimònies rituals. 

6. Talaiot Central

Sembla que aquest turriforme va ser la prime-
ra estructura que es va construir en el poblat. És 
una torre cilíndrica, amb els murs exteriors lleu-

gerament escalonats, de 12 m de diàmetre i una 
alçada de 4 m. Encara que no es conservi, com 
succeeix en altres jaciments, devia tenir una co-
lumna central i coberta feta amb bigues de fus-
ta. En el trespol de la cambra central s’observa 
un corredor que, a través de dues obertures en 
el mur, connecta el talaiot amb dues habitacio-
ns annexes, una de les quals és la sala Hipòstila. 
Aquest passadís fa prop de 0,75 m d’alçada, per 
la qual cosa és difícil determinar la seva funció. La 
cambra té dos contraforts, que segons Lilliu aju-
darien a reforçar els murs de la cambra. Es creu 
que aquest talaiot, que devia tenir funció ritual i 
simbòlica, era dedicat a la celebració d’actes de 
la comunitat, de la mateixa manera que ho era 
la sala hipòstila.



7. Edifici rectangular

Estructura compartimentada amb dues habita-
cions rectangulars, els murs de les quals estan fe-
tes amb pedres petites. Hi ha indicis que aques-
ta àrea del poblat va ser una de les primeres que 
s’habitaren, tot i que l’edifici que ara s’observa es 
pot datar en el postalaiòtic.

8. Porta Nord-est

A més de la porta principal, el poblat en té altres 
dues, de la mateixa tipologia. De la principal, que 
té una amplada de 1,6 metres, no se’n conserva 
el dintell. A banda d’aquestes portes, Lilliu en va 
identificar una al sud-oest del poblat, que va ba-
tiar com “porta dell’acqua”, ja que servia d’accés a 
una font propera.

9. Carrer i habitació absidal

De moment aquest és l’únic carrer localitzat del 
poblat. Divideix dos edificis, el primer dels quals 
presenta planta absidal. És visible que el seu mur 
més occidental, fet de grans pedres, sobresurt 
de la murada, mentre que els altres murs són fets 
de pedres petites. L’estructura es divideix en tres 

cambres separades per parets d’argila, i sembla 
que estava cobert amb un sostre fet de bigues 
de fusta. Aquest espai va patir un incendi, motiu pel 
qual va ser abandonat i, posteriorment, devers els se-
gles V-II aC, va ser utilitzat com a zona sepulcral. 

10. Edifici de planta absidal

Estructura realitzada amb la mateixa tècnica 
constructiva que l’anterior, i dividida en tres ha-
bitacions. Les parets exteriors són construïdes 
amb la tècnica ciclòpia, mentre que l’ús de pe-
dres de diversa mida fa pensar que les interiors 
foren remodelades en diverses ocasions. Segons 
Aramburu, va ser ocupat des del segle V aC fins a 
la conquesta romana.

11. Habitacions en forma de ronyó

Aquest conjunt d’habitacions amb forma de 
ronyó, situades en el centre del poblat, s’adossen 
al talaiot central. Varen ser excavades per Lilliu 
l’any 1959. Tot i pertànyer als inicis del poblat, va-
ren ser compartimentades entorn al segle V aC. 
L’edifici situat més a l’esquerra presenta una de 
les portes al passadís que dóna accés al turrifor-
me.

12. Habitacions rectangulars

Al sud del talaiot es troben dues habitacions 
de planta rectangular. La primera d’elles té una 
superfície de 25,7m2 i presenta murs d’un me-
tre d’amplada. En el centre s’hi conserva la base 
d’una columna i devora de la paret est hi ha les 
restes d’una llar de foc. Sembla que va ser ocu-
pat entre els segles V i I aC, i fins i tot s’hi localit-
zen restes de la cultura romana, com una llume-
ta de la segona meitat del segle II dC.

L’altre edifici té unes característiques similars, su-
perfície de 37,5 m2 i presenta dues columnes 
centrals i una cambra al costat.

13. Alzinar

El bosc que actualment envolta les restes ar-
queològiques va formar part del paisatge del po-
blat prehistòric, i l’aglà, el fruit de l’alzina (Quercus 
Ilex) va formar part de la dieta d’aquesta comu-
nitat. Associats a aquesta espècie trobam diver-
sos arbusts, com la mata, l’aladern, el llampúdol, 
l’arbocer i la murta, que actualment impedeixen 
veure clarament les estructures arqueològiques. 
Probablement fa tres mil anys aquests arbusts 
no eren tan abundants, ja que els terrenys de 
l’interior i de l’exterior eren aclarits per establir-hi 
camps de conreu.



Artà és un municipi de 140 km2 ubicat dins la se-
rra de Llevant, al NE de l’illa de Mallorca. Actual-
ment, 1.576 hectàrees de la seva costa i muntan-
ya formen part d’un parc natural creat el 2001 
i dins del qual es troben les finques públiques 
d’Albarca i Es Verger. El municipi no ha rebut di-
rectament l’impacte del turisme i això ha permès 
conservar tradicions, festes populars, gastrono-
mia i artesania, així com un paisatge natural que 
el fan únic i que és especialment important per 
la diversitat d’hàbitats que conserva en les mun-
tanyes, els dipòsits al·luvials de la Colònia de Sant 
Pere, la costa i els camps de dunes de sa Cano-
va. En són molt conegudes les elevacions de 
l’atalaia Freda (561 m) i el cap Ferrutx (519 m). 
És també fonamental en el municipi l’obra de la 
palma, preuada tradició artesana realitzada amb 
el garballó.

La població es troba repartida entre dos nuclis, 
el poble d’Artà i la Colònia de Sant Pere. El primer 
està situat enmig d’una vall i al peu d’un turó. Hi 
destaquen el recinte emmurallat de Sant Salva-
dor (primer almudaina àrab i més endavant tem-
ple cristià), l’església d’estil neogòtic, i els diver-
sos casals senyorials del nucli antic. La Colònia és 
un petit nucli costaner del qual depenen dues 
urbanitzacions, Betlem i s’Estanyol.

Les restes arqueològiques més importants del 
municipi són el dolmen de l’aigua Dolça (2.000-
1650 AC), el talaiot de Sa Canova i Ses Païsses. Ja 
d’època romana (després del 123 aC) coneixem 
la necròpoli de sa Posada de Carrossa (segles I i II 
dC). El nom del municipi i del nucli urbà prové de 
Yartân, nom amb el qual era coneguda l’alqueria 
i també un dels districtes musulmans en què es 
dividia l’illa, i que incloïa Capdepera i Son Serve-

ra. Durant aquesta època històrica s’introduïren 
en la zona l’agricultura intensiva i la cultura de 
l’aigua, amb les fonts i els pous.

Amb la conquesta catalana de 1229 s’hi establí 
el Priorat de Santa Maria de Bellpuig, oratori que 
encara avui es conserva en els afores del poble i 
que va impulsar el creixement de la vila. Durant 
l’edat Mitjana i Moderna (segles XIII i XVIII), i fins 
ben entrat el segle XIX, l’economia del municipi 
es va desenvolupar entorn de les grans posses-
sions (Els Olors, Son Fortesa, Sauma). Aquestes 
propietats rurals pertanyien a famílies nobiliàries 
com els Vivot, Dameto, Truyols o Zaforteza, els 
quals també aixecaren importants immobles a la 
part més antiga del poble, com can Cardaix, can 
Sureda, can Moragues o la posada dels Olors, 
també dita Cal Marquès. Altres casals importants, 
com can Blanes o Na Batlessa, són testimonis de 
l’enriquiment dels emigrants a Amèrica. 

4 El municipi d’Artà
té un patrimoni ric
i divers.

 1 Estació del tren
 2 Plaça del Conqueridor
 3 Centre Cultural Na Batlessa
 4 Teatre Municipal
 5 Centre Social
 6 Cal Marquès 
 7 Can Blanes 
 8 Plaça de l’Aigua
 9 Ajuntament
 10 Museu Regional
 11 Can Cardaix 
 12 Can Sureda 

 13 Can Regalat 
 14 Can Moragues 
 15 Posada dels Olors 
 16 Ca n’Epifani 
 17 Les Escoles 
 18 Església de Sant Salvador 
 19 Església parroquial de
  la Transfiguració
 20 Plaça d’Antoni Llinàs
 21 Convent Franciscà
 22 Plaça del Pare Ginard
 23 Ses Païsses

Nucli urbà d’Artà
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