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El fet que anomenem "Romanització de les Illes Balears" S 'ha 
de cornprendre en el ent i t  d'una auh t i c a  "aculturació". 

És a dir que el que ens interesa 6s comprovar els fenbmens 
que seran la resultant del contacte directe i continuat de dues 
cuitures diferents. En teoria, considerada aixi l'aculturació, deu- 
ríem contemplar-la com un procés doble (bipolar) que afecta el8 
dos grups culturals en wntacte; en la prictica, atesa la gran 
difedncia de les dues cultures i vist que aquest contacte es va 
produir mitjanqant la imposició bkllica, el que ens interessa fo- 
namentalment és analitzar els resultats de I'aculturació deh po- 
bles indigenes. 

Aquest a aculturació podria expressar-se en tres formes : 
Acceptació: prenent la ma,jor part de l'altra cultura i assimi- 

lant els patrons de comportament i els vdors intims de la cultura 
superior. 

Aduptacib: combinant ela trets culturals propia i aliens en un 
conjunt harmbnic o mantenint actituds confiictives que deuen 
reconciliar-se en el comportament quotidia, segons cada situació 
especifica. 

Reaccib: amb el sorgiment d'una varietat de moviments con- 
trmculturatius. 

Des d'una aproximació metodolbgica l'an8üsi comporta: 
1) El coneixement previ de la cultura original -ia tdaihtica-- i 

de les forces que actuareh darnunt d'ella al llarg del temps, abans 
de l'impacte romi. 

2) L'estudi de la historia i naturalesa del contad, no com una 
relació cronol6gica dels fets sinó dela motius i dels interessos en 
joc. 

3) La recerca d'explicacions del canvi, ja sia intentad trobar 
traces de canvi en elements específics de la cultura indígena, ja 
sia -4 sobretot en el cas d'una aculturació imposada- cercant 
quina hagin estat els elements específics de la dtura superior 
que tinguexen un impacte mes fort. 

Hauxem de tenir en compte que, aimenys un segle desph de 
l'ocupació romana de les illes Ealears, el krme de romani~zució 
com a sin6nim d'ucultumció deurem prendre'i més com de sim- 
ple acceptació d'aspectes extems, polítice, cuiturals i W i s -  
t ia  que en el sentit d'adopció total de la civilitaació romana. Es a 
di-  que en l'etapa de la República romana podrem utilitzar el terme 
per descriure un prods incipient, f m  al punt que aquest procés 



en molt comptades ocasions passa més enlla de les portes de les
ciutats.

Les causes de !'ocupació. La forma en que es porta a terme.
Oportunitats de contacte.

Els objectius de la política militar de Roma a Occident entre
el 200 a.C. i el 123 (data de l'ocupació de les Balears) s'havien
acomplert.

En primer lloc el 145 a.C. s'havia aconseguit la submissió de
Cartago i de tot el Nord d'Africa.

La resistencia celtiberica havia acabat el 133 a.C. i s 'havia con
solidat el domini roma al Centre de la Península Iberica.

En tercer lloc entre el 125 i el 120 a.C. Roma s'ha assegurat
el do mini de la zona de l'arc de Llenguadoc i Provenr;;aentre
Italia i Hispania.

En aquest ampli panorama d'objectius l'ocupació de les Ba
lears és un acte de tipus secundari i que, considerat com a tal, es
deixa per a les darreries.cl)

Estrabó ens diu que "de les Gymnesiae la major té dues ciu
tats, Palma i Pollentia, de les quals una (Pollentia) esta situada a
l'est i l'altra (Palma) a l'oest. Per la fertilitat de la terra els habi
tants són pacífics ... , pero quan alguns malvats d 'entre ells
s'ajuntaren amb els pirates de la mar, tots cobraren mala fama.
Metel el Balearic passa a les illes i funda alla les dues ciutats cita
des ... 1hi porta tres mil colons romans d'Iberia".(2)

(1) Respecte a la política general de Roma en el segle I1 a.C. referent a Hispimia, són
de gran valor:
C.H.V. SUTHERLANO, The Romans in Spain 217 B.C.-A.D. 117, Londres
1939, i P.A. BRUNT: Italian Manpower 225 B. C.-A. D. 14, Oxford 1971.
Fonamentals per a les datacions són T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of
the Roman Republic. 1: 509 B.C.-100 B.C., Ann Arbor, Michigan 1968(2aedJ,
i H. SIMON: Roms Kriege in Spanien 154-133 v. Chr. Frankfurt 1962.
Pel que fa a la política d'expansió romana, una revisió i posada al día a E. BA
O IAN: Roman Imperialism in Late Republic, Cornell 1968.
La relació deis indígenes amb Roma, en p. LAMBRECHTS: La resistencespiri
tuelle des provinces occidentales a la romanisation, Brussel.les 1966, i R.E.
SMITH, The Failure of the Roman Republic, Cambridge 1950.
Referent a la romanització d'Hispania en general:
C. SÁNCHEZ ALBORNOZ: El proceso de la romanización de España desde los
Escipiones hasta Augusto, "An. Hist. Ant. y Medieval", B. Aires 1949, p-5-36;
ío EM: Panorama general de la romanización de España,"Rev. Univ. B. Aires" 1,
1956, ps. 37-74.
T.R.S. BROUGHTON: The Romanization of Spain: the Problem and the evi
dence, "Proc. of the Amer. Philosoph. So c.", Philadelphia, 103, 1959, ps.
645-651.

(2) ESTRABÓ; 3, 5, 1.

6



L'objectiu proposat va tenir una excusa per a l'acció directa. 
Segons Estrabó (que pren les fonts de Posidonius) els pirates no 
eren els indígenes sin6 els qui utilitzaven. eb ports amb l'aquies- 
cGncia d'alguns malvats. Peri, si fem cas a T. Livi (seguit de Flo- 
rus i Orosi)(3) els pirates eEn indígenes i les seves activitats eren 
akmmts. 

Es fa dificii pensar en el c.&cter o fensiu de 1 'element indige- 
na balear, coneixent el seu retard tscnic i cultud en relació amb 
els altres paisos de la conca del Meditermi. Més ficil k suposar 
que els pirates de Cilicia activessin les seves malifetes aprofitant 
la passivitat naval de Roma, desp&s de l'enfonsament de Cartago, 
que no es varen acabar fins a l'6poca de Pompeu (67 a.c.). 

Perh hi ha a b &  rnotius menys evidents de caGcter politic* 
econhmic que transcendeixen el marc de les illes priipiament dit. 

A les darreries del 124 a.c. Caius Grachus era hvestit amb el 
&c de triñú de la plebs; moit pocs mesos després, el 123 i 
~gurament a la primavera, Mete1 era enviat a les B Jears. Per 
aquestes dates C. Grrichus feia una política d'atracció entre els 
equites i estava interessat en His$nia (i en l ' h a  també), on la 
seva familia tenia nombrosos clients. Si els pirates entraven en re- 
hció amb les tribus de la Citerior i interferien en el desenvolupa- 
ment econiimic de la provincia, C. Grachus podia aprofitar 1 'ocasió 
en el seu benefici. Aqu& seria el motiu pel qual el Senat s'hi 
volgué avaqar. 1 per altra banda, la dificultat per a obtenir soldrtts i 
les dificultats de les campanyes que tenien lioc a la Gal.lia T r a d -  
pina i a M e n y a  feien encara m é ~  complexa la situació. Sembh 
evident una intemnnexió dels tres aspectes de la qüestió i el 
pera imminent que, expulsata els pirates dels dtres liocs, cer- 
ques& continuar la r&ncia a les Ealears. 

La r& principal de l'annehó de les iiies fou el desig del Senat 
d 'accelerar la pacificació de la Gil.& Transalpina i Sardenya, fets 
que tindrien Uoc el 120 i el 122 a.c. respectivament 

Com es porti a teme aquwta ocupació bgl.lica? 

(3) F.H.A. 1V ps. 142-3: a&ós sqWeixen el llibra LX, perdut, de Lw~. 
(4) J.M. ROLDAN HERVAS, a HistotirideE~17aAnt&a, 11, ed. W r a ,  Madrld 

1978, p. 103. 
M. G WY N MORGAN, The R o m n  Conqueot of the Behric Islands, "Calif. St. 
in Class. Antiquity", 2, 1989 ps. 21 7-231. 



- 
Les fonts escrites no s'aturen a descriure aquesta campanya, 

per la qual cosa hem de suposar que el proch degu6 ser rapidíssim, 
tenint en compte que Metel aembk que tan sols estigué dos anys 
a les iiles i at6s l'alt grau de pressió deis ex6cits romam i el 
d c t e r  tribal de bs po blacions indígena. 

Molt difewent havia estat I'ocupació de Grsega i Sardenya 
per part de Roma. La primera de les illes va necessitar un segle 
per a estar completament pacificada: des de I'ocupació d'llleria el 
269 fins al 163 a.c. Sardenya, ocupada per Roma el 238 a.c., 
amb motiu de la revolta dels mercenaris cartaginesos a l'iiia, 
tingué un estat de revolta per causa dels excessius impostos sobre 
el blat; l'inknt roml d'arnpliar les temes de cultiu amb menys- 
preu dels pastora i l'&t de les operacions d9Anníbal a Roma, que 
no acaba fins la victdria de Marc Cecili Metel el 21 1 a.c.: la paci- 
ficació no podri considemr-se assegurada fins el 122 a.C.Q) 

Pero en una i altra d'aquates iiies els problemes eren de molt 
diversa naturalesa que a les Balears. La grandAria de les illes i ta-  
ques, la seva riquea en metalls, esclaus i en blat i la seva llarga 
permm2ncia en ambients púnics i grecs no tenen paralJe1 a les 
nostres iIies. És per aix6 que, salvant les dktincies i les diversi- 
tats regionals, pensem que Metel en breu temps porti una activi- 
tat bbl-lica amb la mateixa lbgica que ho feren durant tot el 
s.11 a.c. eis generals romruis a His~nia. Aquesta Ggica com- 
portava: 

1) La conqueda d 'una irea baae. 
2) L'establiment d2ina zona que actuaria com a matalas 

amortidor. 
3) ia conquesta final de l'hea davant de l'ruiterior. 
La utiiització intelaent de guarnicions, ciukb indigenes 

(5) Sobre les iündacions a Cdrsega de Mariana (100 a.C.1 i Aleria (80 a.c.), cfr. 
PLINI, N.H. 111 80, SENECA, Cana ad H e M m  7,9 i Mela 11, 122. En sentir 
general de la mrnaníaacib a Cbrsga, P. MOREL. La Corse, Paria 1966, B. 
GROSJEAN, Guiáe archblogi9ue de le &m, Paris 1966, F. DE LAMFRAN- 
CHI e t  M.C. M I S S ,  La civiligation des Corsetx Les orZgines. Parls 1973. 1 J. et 
L. JEHASCE, Le nkmpole pdmmaine d'AlerP, XXV wppl. a Gallia, 1973. 
Referent a la creacib de dos municipiá a Sardenya i la posible manumissib de la 
cblonia de Tu& Lbiaonis, citada par PLlNl 111, 85. cfr. BRUNT, p. 251. Le 
cblonia de Turris Bs cesariana, arnb aentament de proletarii, d'6mrd amb 01s 
plans de C k r  (BRUNT, P. 597). Sobre la pestilbncia de lea terres m& firtils 
que aturwa els Wntaments romans. BRUKT p. 219. 
P. MELONI, LBSBrdegna mmna, Sassari 1976. 



Buat d'Arigust veht de Pollentia 





amigues i assentaments militars permanents assegurava les zones
ja conquerides, de forma que aquestes serien la base de noves
penetracions.(6)

EIs metodes de la diplomacia utilitzats per Roma foren els
segiients:

1) Tracte de clemencia enfront deIs indígenes en diverses
ocasions.

2) La seguretat en el temor deIs indígenes davant la fon;;a de
Roma.

3) La política d'assentament de cara als indígenes. Roma va
obtenir les ciutats i els pobles per conquesta (de ditio) , alian<;;a,
acords d'amicitia i acords de cooperació militar.

Aquesta tan gran varietat de formes utilitzada per sotmetre
els indígenes demostra una gran flexibilitat i capacitat d'adapta
ció per part deIs romans.(7)

També, i a causa del silenci de les fonts, ens veiem obligats a
utilitzar l'extrapolació, per descobrir en quina manera i en quina
extensió tingué lloc l'adopció per part indígena de les formes de
vida romanes.

EIs indígenes talaiotics eren receptius al canvi cultural, ja que
estaven acostumats al tracte comercial amb els fenicis i els.grecs,
encara que no en la mesura que ho estaven les illes veihes de
Corsega i Sardenya (no insistiré sobre aquest aspecte aportant do
cumentació de caire arqueologic). Per altra banda, les poblacions
més avan<;;adessentir en la necessitat d 'ajustar-se als patrons ro
mans si és que volien coexistir amb els vencedors; les menys avan
<;;ades, d 'una manera natural, degueren prendre les formes
romanes com a models de conducta. És a dir que l'assimilació
degué ser encoratjada per la superioritat política de Roma.

Pero, a mesura que avan<;;avael procés, les oportunitats de
contacte directe tingueren altres formes d 'expressió:

1) Relacions entre els cabdills de les comunitats i tribus indí
genes i els generals romans, que tingueren lloc amb motiu de les

(6) SÁNCHEZ ALBORNOZ, op. cit.
SIMON, op. cit., 1962. A GARCíA y BELLIDO: El carácter militar activo de
la colonización romana de la Lusitania V regiones inmediatas, "Trab. de Antrop.
e Etnol.", XVII (1959), ps. 299-304.
ROB ERT C. KNAPP, Aspects of the Roman Experience in Iberia, 206-100 B.C.,
a "Anejos de Hispania Antiqua", IX, Vitoria- Valladolid 1977, ps. 15-35.

(7) KNAPP, ibid. ps. 37-57. C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, El proceso de romaniza
ción. SUTHERLAND, ibid. p-45-63.
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negociaclons. 
2) ia gran impressió que haurja de tenir sobre ltebment indi- 

gena la informació que portaven eis seus ambahdors a Roma. 
3) Els hostatges demanats per Roma degueren ser elements 

que contribuirien a mostrar ds indigenes les excelJ6icies de les 
noves formes de vida, 

4) Eb auxikm que femn servei militar a la vom de les legiona 
romanes dins i fora d'%phia. 

5) XRg gudc ions  allotjeides a les ciutats indigenes; riqueste~ 
guarniciom estaven compom d'elements W c s  i no de ciuta- 
aam romam. 

6) El paper que repmnten eis hybrídae, &S és dir els fills dels 
soldats romana i de dones indigenes; encara que el seu status era 
deperegrinl, hom eis va donar un tractament especial com a fiils 
de soidata romans. Els hybridae i els seus dmendenta serien en 
part la font de b poblacib dels estabhents romans del segle 11 
a. C. a H @ h h  i un imporbnt nucli de romrinització en a i h w  
comunitats. 

7) El Convenrus civjum romanorum que existiir a lm princi- 
pah ciutats estava compod mbretot per negocianta itAlics i 
romaqs. Varen influir molt en les actituds i els coshuna d'aquestm 
ciutats, mpecialment pel seu poder econbrnic Wt en les seves 
relacions comercials. 

8) L'ednsiÓ del8 drets civils romana ais indígenes fou el resul- 
tat prictic m& politic de la romanització, perd d m t  la Repii- 
blica es van comedir amb molta cautela i sempre a persones de- 
kmunades. 

En conjunt fou una manera suau d'atracció de les poblacions 
indígenes la que port6 Roma en rela& amb eL poblm b p h i c s  
i per h n k  no embla que les iiles t i n g u h  cap tipw de motiu per 
ser una excepCi0.B) 

(8) KNAPP, p 143183, 
J. M. B ~ Z Q U  €2: Las elI;enzm en la Penínsuh lberim y w fwmusAín en le 
pro-YB wngukh mmana, "Rw. Intern. des Droia da t'AntiquitbW, XIV 
( 19671, m. 209243. 
J. MANGAS: El de b d i p l o m b  romana en la wnquiste de be t'eninrub 
/b&h (22&19a.CI, "Hispanis" X X X  (lgfl), as. 48351 3. 
E. BAD I AN : Fombn ClientsW 1 ~ 7 0  B.C.). Oxford lm. 
H.H. SCULLARD: Roman Polities220.150 B.C. Oxford 1951. 
A. B AL1 L: Un factor difuwr de lo rOrnsnitsci6n: las tro- hispdnhs a/ siervleio 
de Roma ( IOP 111-l &CI, "Emerita", XXlV { 19581, B. 108134. 
A. GARC ? A Y BELLIDO: Los auxilhnw hiopem en los &rcito# romsm da 
~cupeción (20Q30 i .d. J.C.), "Emerita". XXXl (19641, ps. 213226. 
E.T. SALMOM : Roman oolon~ríon under tho RmbIk,  London 1963. 



L 'estat juridic de les fundacjons en funcló del ptvcés d 'IJcuI- 
turaci6. 

Durant tot el segle II a.c. Roma havia establert a Hisphia 
una compiexa situriciii diinitats l o d  de govern, en la qual hi 
havia una gran varietat de diferent S status que fwen frorrt a neces- 
&ab especifiqua. 

Aquesta flexibilitat que Roma m 0 6  adoptmt diferents for- 
mes de govern local permeG que el govern de la provincia po- 
guk actuar d 'una manera e ficq . 
ia ciutats mtigues (on n'hi havia) foren utjiitzades com a 

Uoc de recltptació d l i m p h s  i per a l'administmció de la justicia. 
Les coi6nies i fundacions mirrtes foren centres de control i 

nuclis de dispersi6 de la romaniteacili, 
Vegem ara com podem treure l'entrellat sobre l'status juridic 

de les fundacions mmanes a les Baleam. 1 aquí són les fonts  le^^ 
que ens donen els documents de primera mi, per def@ch molt 
miasos i en flagrant contradiccib a primera vista. Els historjadors 
romana que donen refesncia de l'estat de les ciutab b M q u e s  
sÚn Estrabó, que visqué entre el 63 a.c. i el 19 d.C. i encara que 
no va estar mai a Espinia té com a font Posidoni, que conekia 
el país directament i e d g u é  la seva obra pcw: desp& de l'enfon- 
sament de Sertori; un dbe escriptor 6s el geb& Pomponi Mela, 
mwut pmp de Cadis; la seva Chorogruphla fou a c 8 W  cap el 43 
d.C. durant e1 regnat de Claudius. 1 el tercer, C. P h i  (23124 d.C. - 
79 d.c.), que *ti el N o r d ~ e ~ t  d'llispink i es recohi en el8 
m a p  d'Agripa i els seus comentaris per descriure la mica i 
Lugitinia en els seus ijibres 111 i ZV de la Natural~s Hlstorla. 

A m& de la referencia d'WrabÓ,@j a la qual ja hem al.ludit, 
sobre Palma i Pollentia, Mela- -en yala que "en Iri maj or de les 
Bdem hi ha ks coldnies de Palma i Pollentio",Ooi i Püni, per la 
seva part, ens diu: "entre Uurs oppida tenen dret r o e  Palma i 
Pollentiu; Ilatí Guium i Tuccis; Bocchorum, que ja no eñisteix, 
tingué dret de fuederata ". 0 1) 

Sobre la condició juridia d'aqu- mhbliments haurem de 



partir d'unes bases d'interpretació que estiguin d'acord amb els 
W e n h  fets: 

a) Estrabó anonena epoikoi eis colons establerts i afegeix que 
eren romaioi d 'Ibsria. 

b) Pomponi Mela diu que els dos establiments de Pa/mu i Po- 
/¡entia eren coloniae. 

c) P h i  considera aquestes dues ciutats com a oppida civium 
romanorum. 

d) La tribu de les dues ciutah 66 la Velina, que tan sois es 
troba a Mallorca (dins tot el conjunt d'Ibdria).Q2) 

e)  Les dum ciutab &n administrades més tard per duum- 
vir.íi 3) 

f) El nom de Ceciii 6s molt comili a la prosopografia de les 
dues ciutats.U8 

g) Les estratigrañes que hem obtingut en els nombrosos 
wndeigs fets a Pollentia les típiques d 'una ciutat iGlica.03 

Totes questes premka, excepte la freqüencia del nom de 
&iii en les inscripcions, tenen la seva explicrició si donem per 
suposat que Mete1 fundi Palma i Pollentia com a coloniae civium 
romanorum. 

Ara bé, tot el que coneixem de la W r i a  romana de finals 
del segle 11 a.c. va contra aquestri suposició. 

En efecte, l'oposició que s'aixecl a Roma contra h creacló 
d'altres colonies de ciutadm fora d'ItAlia b una barrera dificil 
de salvar. Cal suposar que l'oposició contra la creació de colbnies 
a 1'Afnca i a les Gal.lies degué també aplicar-se a les iiles Balears. 

L%ca possibilitat que Roma acceptas la fundacib d'una 

(12) De Palma en procedeixen duas : G . ROSSELL~ BORDOY, Aportación d estu- 
dio de Pulme romana. La I&aa del Estudh General Lulíano de Mellorce, "A.E. 
Arq."XXVIII,Madrid 1955.p.291 iC.I.B.no2, Lim. I f$.t, 
nQ2:C.I.L.ll 3og9iC.l.B.n07(perduda). 
Les de Pollentia sbn les ssgüants. no 7 : C.] .L. I I n. 3696; P. VENTAYOL. Histo- 
ríadeAkudie, Palma 1927, p.41:C.I.B. n. 25 Ldm. 1X fig. 18. 
no 2:C.IB. n 2 7 L h . X ,  fíg. 20; no 3: LIB. n. 35~m.Xl I I f ig .28.Lesdues 
inscripcions delspa~mwises trobades a Tarr-ni: C.I.L. II n. 4197 i 4205. 

(131 A pert les citadea en la nota anterior on h i  ha referencies al tito1 de II vir, 
vegeu tambb C.I.B. n. 26 (LBrn. IX  fig. 19) i n. 27 ( U m .  X fig. 20). 

(14) El nom de CDecilius (o ~eecilia) en C.1 B. n. 4 (de Palma). 21 i 22 (de BO&P 
risl. 25 (da Pollentis) i 78, 78, 79, 81, 84. 86. 87  (de la Carrotia). 

(15) H. COMFORT, Rornan ceramics in Spain: an exploratory vbir, "A.E. Am." 
XXXIV, 1981, ps. 317.  
A. ARRIBAS. M. TARRADELL, D. WODS,  Pollentia l. ExmvncEonesen S8 
Portetle, Aiwdd, Mello-, a "Exc. Arq. en Espaiía", no 75, Madrid 1973. i 
/DEM. Pollenti~II, "EA.E."nO98. Madrid 1978. 



colbnia de ciuhdam seria en el cas que aqued pmcedissin d%&- 
ria i no d'ltdlia. 

1 rerilment l'acusació que Grachus s'emportava r o m  a l'exi- 
li a Africa no podia aplicar-# a les Balears, puix que aquests ciu- 
tadans ja eren fora d'IWia, a fieria.(ió) 

Per6 é~ que hi ha altres motius que inclinen contra la c ~ a c i b  
de colonies a les Balears per aquestes dades. 

En primer Uoc hem de fer ressaltar que cada coliinia planeja- 
da per G r d u s  o h u s  era una deductio f o d ;  i no hi ha cap 
prova d 'aquesta deductio per a Palma í Pollentju. 

En segon Iloc totes les colhnies de ciutadans d'aquesta $poca 
afegien el nom d'un déu als eus noms indigenes i la veritat 6s 
que a Palma i Pollentia els manca aquesta nominació. 

1 en Últim llw la gran quantitat de noms de Ceca que es tro- 
ben a Pollentia significa que a la seva fundació degué existir un 
component que no era itilic. Eis indigenes, sense nom romi, que 
participaren a la fundrició prengueren llur nomen de Coecilius 
Metellus. 1, molt versemblantment , els indigenes no haurien par- 
ticipat en aquestes dates en una colbnia de ciutadm.a7) 

Aqueds arguments afebleixen molt la possibilitat de la fun- 
da& d'autentiques cohnies de civium romonorum a Palma i 
Pollentia el 122-121 a.c. 

El pmf. A RdilO8) creu possible que les col6nies de les Ba- 
lears fo& "no un grup de desheretats procedenta de h Citerior 
sin6 de rechtes dels plana de Gmchus i Flaccus" i, encara reco- 
neixent que no té proves on recolzar la seva tesi, tampoc no té 
cap b a ~  la idea del pmf. A. Garcia y Bellido que fossin veteram 
acabab de ser desmobilitzah.(l9) 

J.N. Wilsonao) considera que el Wme d'uppjdum en Plini, en 
especial en tot el seu con- sobre Hisphh, significa municipium, 
4s a dir un assentament '$no públic". Segons l'autor c h t  elbi 12 

(10) E.BADIAN, Foreign Cllentek.. . p. 183. 
€.T. SALMON, Roman colonimtiom . . p. 1 1&123. 

(171 R.C. KNAPP. Awects... p. 132 
(18) A. BALIL, Notiií mbre kts Balaeres romnms, "IX CA.N!' Mahbn (Zaragoza 

1986), p. 31@f 19. 
(19) A. GARC~A Y BELLIDO, L a  colonias mana de H k p m b ,  "An. Hist. Der. 

E=", XXlX (19591, p. 447-517 p. 467. 
( 201 J. N. WI LCON, ErnMratrón from ltaly in the Republhn Age of Roma, Manche- 

ter 19a6, p. 22 n. 3 i p. 1116. 



oppida que Plini esmenta per a la Tarraconensis són considerats 
per altres fonts histbriques com municipio civium romanorum en 
epoca d'August. Per eIl el significat d'oppidum C. R. segurament 
prova que ni Pdma ni Pollentia foren coloniue C. R. en $poca 
d'August. Brilil compwkix aquesta opiniÓ.01) 

Perh Robert C. Knapp argumenta que els municipio mai no es 
"fundaren" com les colonies, sin6 que foren sempre comunitats 
pre-existents que a vegades S 'organitearen segons les 1 inies consti- 
tucional~ de Roma. 1 4s ben veritat que no hi ha proves d'aut6n- 
tiques ciutats pre-exjstents a Palma i a Polientia i que per altra 
banda Estrabó puntualitza ben clarament que es tractri de coIons 
d'iberiri i no dYItalia.Q2) 

Robert C. Knapp intenta solventar el problema de l'status 
d'aquestes comunitats mitjanqant un estudi detrillat del que Plini 
vok dir quan les anomenava oppldu. A m b  aquest motiu analitza 
en una liarga digressi6 l'status juridic de totes les ciutats de la 
Ehpinia Citeriof segons Plini. No entraré en I'argumentació de 
Knapp, sirió que assenyalaré que arriba a la conclusib -diferent 
de Iri de Wilson- que Pihi  utiiitza el terme oppidum signifi- 
cant colonla quan es refereix a Palma i a Pollentk.Q3) A la ma- 
t eka  conclusió havien rirribat també P.A. BruntW) i H. Gaisterer 
molt pocs anys abans.W) 

Ara bé, acceptant aquesta tesi s'ha de tenir present que 
l'status de colhniri de ciutridans, en l'gpoca en que Plini escriu la 
=va obra (des de 19&poca d'August fW a l'ínici dels Flavis), no 
prova que aquest fóm l'stotus original, ja que hom els el podia 
haver domt en $poca posterior a h seva fundriciii. 

(21 1 A. BALI L, Noras, p. 318. 

(22) KNAPP, Aspects, p. 133. 
(23) KNAPP,Amts, p. 133138, 

(24) P. A. BRUMT. Italbn manpomw. . ., p. 584, ]a hwia dit: "en la descripcib 
d'Hispinia per Plini s'enumeren 12 colbnles per a la Tarramnensís p e d  tan 
sols sa'n citen 10, les altres dues deuen ser Palma i Poflentia que Plini menclona 
en i l t re oportat del sau astudi geogdfic" I II, 77). 

(251 H. GAiS iER ER, Untarsuchungen zum r6mhhen St6dtwem auf dar berls- 
chen Haiblwl, Berlin 1971, 10 n. 30, i F. VITTINGHOFF, Romhhff ñuPoni=- 
tlon und Bufpinrchtbpolltlk untar &mar und Augustus, Wiesbden 1962, p. 
55 n. 6, no s'hwia adonat de la discrephncia entre el  total que Plini dbna per a 
les mlbnles de la farreeonensis 1 el que apanaix en la aciva Ilista, per aixb di ixa 
obert el problema del seu steWs. 



Per la mmparació amb Vu/ent/u, fundada cmm a col6niu //a- 
tina per la mateka Bpoca que Palma i Pollentia, creu que aquest 
degué ser el ñow status fundacional, cosa que facilitaria la poste- 
rior trmició a l'status de ciuhdania.&a, 

Quedaria encara per explicar un altre aspecte del mateix pro- 
blema. EgtrabÓ afirma que els colom foren 3.000 deb romuioi 
d'rtikia, cosa que ha fet creure a Wilson que cap el 120 a.c. hi 
kavia a Hisptbia gran nombre de gent no romana procedent 
d'I tdh.0  1 el prof. A Garcia y BeMo,W) se& en la link de 
pensament per M.G. Morgan,&g) suggereix que els romaioi fossin 
alguns del veterana de Mekllus que s'establiren a Mallorca. 

D ' e n t d  les dues alternatives d'explicació presenten dificd- 
trits per ridmetxe-les. Es fa dificil d'imaginar que, tan BOLS un 
segle després de linici de la conquesta d'Hisphia, aquestri es- 
tigués tan ~~ de romans que fos ficil trobar-ne 3.000 per a 
enviar-los a les Balears. 

No hi ha cap prow d'um emigració massiva d'agricultors 
d ' I W  a Hspdnia en el segle ii a.c., i el fet que Tiberi Grachus es 
decid is a promulgar una reforma a la pr6pia Itdh 4s una mostra 
que la solució no deu buscar* fora d 'IW. Eis historiadors con- 
temporanis s'haurien fet r e d  d 'aquesta afluencia com k solució 
dels problemes agraris plantejats pels Grac. 1 no ho feren.Wl 

L'alternativa proposada que eL 3.000 romaioi f o ~ i n  veterans 
també tk eb MUS problemes. No hi ha ml6nies de veterans abans 
de l'&poca de les colonitzacions de Mhiw (des del famós reclu- 
tament del 107 a.c.) i, per altra banda, 4s molt W i c a t i u  que 
Mariua tingués una nova clame de aoldatg sense terres. Abans d 'eli 

(2%) KNAPP, p. 136. 
(27) Wi LSON, p. 22. L'establiment dels 3.000 mmeioi d'Hiapinia a Palma i Pollentia 

com a "uncharted town" (pals tsstimonis de Plini des~grtaquees fundaren mm a 
colonha el 122 a.c.) wggereix "que per aquesta data el mimbre total de mmans 
1 i t d l l ~  a Hispdnia degu4 ser molt superior a aquesta xífra". 

(28) A. G A R C ~ A  Y BELLIDO, Les colonlas #menas de Hispnnie, p. 467. 

(291 M. G. MORGAN, The Roman Conquest, p. 226, n. 43. 
(30) BRUNT, p. 218. mntra E. GABBA, Le origine delb Guerra Sociekr e le vlte 

políth dopo 1'89 B.C., "Athenaeum", XXXI I, 1954, p. 41-1 14. 298348" no 
ern mrnbla que del testimonl d'Estribb sobre les Eolbnies de Palma i Pollentia 
tretes dels romans d'Espanya es demostri que els immigrants romans a Espanya 
fossin tan nombrosos que donessin lloc a una n w a  irnmjgracib; po t r r  PIS mlons 
seriin ioldats que mwlren a Hispania". KNAPP, p. 137, seweix aquest punt de 
vista. 



Per la c o m p d  amb Volentia, fundada com a coj6nia Ila- 
tina per la mabixa &oca que Palma i Pollentla, creu que aquest 
degué m el seu status fundacional, cosa que facilitaria la poste- 
rior tramició a l'stafus de ciuCadania.W 

Quedarla encara per explicar un alhe aspecte del mateia pro- 
blema. Eetrabo afi- qk eL colons foren 3.000 deis romaioi 
d'lhkia, costa que ha fet creure a Wilson que cap el 120 a.c. hi 
bvia a &phia gran nombre de gent no romana pmcedmt 
d'1W.m 1 el prof. A Garcia y Bellido,CLa) seguit en la link de 
pensament per M.G. Morgan,Qs) wiggereix que els romuioi fowin 
d g u n s  del veterans de Metellus que s'eatabliren a Mallorca. 

D'enhada les dues altematives d'errplicació presenten dificul- 
tata per admetre-les. Es fa difícil d'imaginar que, tan sols un 
segle desprebi de l'inici de la conquesta d'Hisphia, aquesta m- 
tigués tan mtwada de romanii que foa facil trobar-ne 3.000 pera 
enviar-los a les Mears. 

No hi ha cap prova d'una emigració massiva d'mculhm 
d 'Italia a Hisphh en el -le 11 a.c., i el fet que Tiberi Grachu~ es 
decidía a promulgar una reforma a ia propia 1% és una mostra 
que la mlució no deu buscar+ fora dSItalia. Eis historhdors con- 
temporanh a'haurim fet r e d  d'aquesta atlugncia com la solució 
dela problema ~~ plantejats pels Grac, 1 no ho feren.0 

L'alternativa propoda que els 3.000 romaioi fossin veterans 
també té  els seus problemes. No hi ha colonice de veterans abans 
de lY&poca de les cobnitzacions de m u s  (des del famós reclu- 
tament del 107 a.c.) i, per altra banda, 4s molt dgnificatiu que 
M u s  tingués una nova de soldata sense terres. A b m  d'ell 

(26) KNAPP, p. 1%. 

(271 WILSON. p. 22. L'establlment dels 3.000 m m k i  d0Hispinia a Palma 1 Pollentia 
w m  a "uncharted town" (pels testirnonis de Plini descarta que es fundaren wm a 
cobniee i1 122 a.c.) mgpreix ''que par qumta data el  nombre total de mmns 
i bhllce a Hisphnia degub ser rnolt superlor a questa xifra". 

(28) A. GARC~A Y BELLIDO, Lasaolonkis mmruiasde Hispanié, p. 457. 
(29) M. G. MORGAN, The Romen Conquest, p. 228, n. 4 3  
(30) BRUNT, p. 218. contra E. GABBA, Le origine delb Guerra Sociala e la vire 

po l i tb  dopo 1'89 a.C.,"Athenaeum", XXXII, 1954, p. 41-114, 2B3345:" no 
em mmMi que del teatimoni daEswsW sobre les colbnies de Palma i Pollentla 
treta dols romans d'Espmya es demostri que els immigrants rornans a Espanya 
fosein mn nornbroms que donessin lloc a una nwa Immlgracib; potair els wlons 
serlen sotdab que seniiren a i-its&niaW. KNAPP, p. 137. segieix aquest p i n t  de 
vista. 



el tipic legionari era el soldrit campero1 que tenia ter= a Itiilia 
i el que volia era tornar-se h p m t s  eh anye de servei.81) 

El nom de romuloi que usa Estrabó era el que en lY6poca de 
Posidoni (6 ri dir, La ssva font), despks del 74 a.c., es donava ge- 
neralment en ia zona oriental del Mediterrani per connotar 
algÚ de la península itAlica, i per extensi8 qu&evo¡ que mrnblés 
un italic.02) 1 la major part d'aquestes gent~ italianitzades a H~E- 
dn ia  a finaIs del B. 11 a.c. eren eh hybridae, eL indígenes que 
havien e t h t  eotmems a la cultura romana. El m68 probable eéi que 
els 3.000 que vingueren ri Balears fossfn gent com aqueda, 6s a dir 
gent indígena que ja havien rebut 1 'impacte cultural de Roma.(33) 

La finalitat de les colbnies no deixa lloc a dubtes. igual que 
es va esdevenir a altres col6nies liatines, serviren com a centres mi- 
li-. 

Quan sembhva que els mguments emprats per a d v a r  tots 
eis obstacles inclinaven el judici en favor d 'un siutus de coloniae 
latinae per a Palma i Pollentia, un investigador angles, h l d  
Mattingly, de l'equip de treball de la Fundació Bryant a Pollen- 
tia, retorna al problema basant-se en lYevid6ncia arqueolhgica i 
numism5tica d'aquesta ciuf;at.(34) 

Tres sÓn els arguments contra la condició de colbnies balears. 
1) Els resultaes de les idtimes excavacions a Pollentia proven 

que eI seu status juridic original no va ser el de coliinia. 
2) L'omissió de qualsevol menció d 'aquestes "col8nies" de 

Metel a I'informe, molt complet, de Vellelus PoterculusW) sobre 
la colonitzaciá romana en el segle 11 a.c. 

(31) Des d'aquesta data el  nucli de les Isgions seran 01s pmletarif, per als quals el semi  
militar seria una profesi6 i no el sewei que el$ irnpomen els seus dwres de 
ciutadans. El soldar ja no bs un campwol armat sinb que rnitjan~ant I'exsrcicl 
de les armes busca6 obtenir en el moment del seu llicenciament la terra que el 
carniertiri en agriailtor. Abans, I'Estat feie dels agricultor8 soldats; ara haurh de 
fer els soldats agriculton. Sobre aquest canvi vegeu : 
R. ANDREOTI. &;o ~Wario, Gubbio, 1W0; J. VAN OOTEGHEN, Gaius Maríus, 
Brusgel.les 1964, i I'estudi critic de la bibliografia per E. BADIAN, From the 
Gracchi to Sulfa (1940.591, "Historia", 1 1, 1982, ps. 197-245. 

(32) P.A. BRUNT, p. 216: "romaioi deu incloure ¡Mi& de descendencia mixta i 
potser tambb algun dels colons arribd arnb el mateix exdrcit do Metel". 

(331 R.C. KNAPP, p. 137-138. 
(34) ii5. MATTINGLY: Romen Pollenth: Coináge end Wistory, a A. ARRIBAS 

(Ed.1 , Pollentla. Estudio de losmaterialas l .  Sa Portelle ~exntvacionm 1957-19631, 
Palma de Mallorca 1983. ps. 244301. 



3) L'oposició a les fundacions de )unoniir i Narbo Martius fa 
dubtar que, en aquestes dates, el Senat romA hagués tolerat qual- 
sevol estabtbliment transrnari amb ciutadans rornans, ni encara que 
tecnicament no fos una colonia.0 Argument aquest queja havia 
estat exposat per altres i salvat per Knapp arnb l'mgumentació de 
colOnies llatines i per Wilson i Balil com a municipis C.R. 

Perh, segons H.B. Mattingly, el pattii d'assentament de Palma 
i Pollentia degué ser molt diferent. El 123 a.c. el proc6nsul C. 
Sextius Cdvinus funda Aquae Sextio com un petit castellum for- 
tificat en el territori deis gals venputs; probablement arnb romans, 
aliats i alguns natius.07) 

I dos anys després C. N. Dornitius Ahenobarbus (cbiigd el 123 
a.c.) sembla que va actuar d 'una manera similar a Narbo, conver- 
tinbla en un punt vital del gran tronc vhri des d'ltalia als Piri- 
neusS38) 

Els generals anteriors a Hisphh havien portat unri semblant 
política de mnsofidació. Aki, Tiberius Grachus, el 178 a.c., 
refundi h indígena Ilurcis com a Gracchurrls i quaranta anys des- 
prés eb seguidors de Viriat que s'havien rendit foren mntats,  
potser arnb altres indigenes i d g u n s  romans, en la plaqa forta de 
Valentia .m) 

Per H.B. MatIhgIy, tenint en compte aquests cams paral.lels, 
p d r k  fonamentar-se la idea que Metellus fundés castelh a les 
Baleaxs a seguit de la seva vicMria o constituis comunitats indi- 
genes corn a aut6ntiques ciutats (encara que humils) i potser al- 
guns romans en foren membres fundadors. 

LYarqueoTogia i la numismitica posen en evidsncia que la 
Pol/entia d'6poca aiIana degué ser de petita extensió i de poca 
importhcia. 

(36) ~ D E M ,  p. 245, i f~ EM e 'War. arch. de Narbonnais", IV, 1972. p. 1-18. 
(37) ~DEM, p. 245, i "R.E." I I  col. 305 ss. arnb II A ml. 2046 n. 20. 

Segons BRUNT, p. 216, Aquaa Wtiae no p d  del dret Ilati a comencos del 
Prindpat. Estrebb IV, 1, 5. L w i  LXI I'snomena colonia. Respecte al seu dret 
Ilatí, cfr. Plini N.H. 111, 36. 

(a) (0 €M, p. 246, i E. BAD IAN : Noms on pmvinch GaIIk In the Late Republlc in 
R. CHEVALIER (ed.) "Mel. A. Píganiol", h r i s  1966, p. 901918. 

(39) Sobre la wncitiacib del text de L'ilfP&ochae 55) arnb les fonts hlstbriques I 
arquer>lbgiques, vid. KNAPP p. 1 S 1 3 1  (espec. 129-1 301. que suggereix que els 
dos actes de Junius Brutus han estat confows pw Livi (o el seu refonedor). J. 
Bmtus ( ~ n s .  1381 establi el8 veterens natius de la werra de Viriat I Bniais (o 
alee Juniusl funda la colbnia Ilatina de Valenth cm. 720 a.c. 



Quan Sehrius fou expulsat d'Hispinia intenti convertir les 
Balears en una b a e  de l'operació de retorn i va aconseguir el 
domini de la costa de la Citerior i més encara la zona del Nord 
de labre. 

Aquest degué ser, segons Mattingly, un gran moment per a 
Poiientia, i segurament també per a Palma; ara seria quan es 
portaren els 3.000 romaioi d'beria, i "si fos aixi, hagué de ser 
un altre Metellus el que va efectuar l'assentament i d'aquesb 
manera es comprendria l'error (en el cas que fos un error) d'Es- 
trabó". 

Després de l'assassinat de Sertorius (72 a . ~ ' ) ,  Metellus i Pom- 
peius reorganitzaren Hippinia i segurament v m n  assegurar el , . 
domini de les Balears reforgant els dos assentaments originals. 
Ara si, es comprenen eL noms de Pollentia i Palmo -foqa i vic- 
toria- en el moment Ristbric en qu6 Metellus Pius havh obtingut 
la seva vict6ria sobre Sertorius. 

Per6 probablement tampoc ara no awliren l'status de ciutada- 
nia romana. Si en aquesta 6poca Plini els descriu com a opplda C. R. 
aquesta mena de nominació en la secció de Plini sobre Hispbia 
vol dir municipio C. R. i no coloniae, com ja havia interpretat 
Wihn.  

Els munlct;tlia C. R. eren comunitats peregrinae a les quah 
hom doni la carta romana pels eus  serveis especials o per la 
seva IleiaItat a Roma. El municipi mes mtic conegut fora dYItalia 
4s el de Gades, que rebe la franquicia de mans de C4sa.r durruit 
la seva dictadura. Per aquest motiu Mattingly opina que una data 
cesariana és la que sembla aolequada per les cartes municipals de 
Pdma i Po llen tia. (40) 

En aquest estat de la questió les alternatives de coloniae o 
municipio per a Palma i Poilentia tenen eLs seus mantenidors i una 
s6rie de proves i de paraLlels contemporania en el món de lY6poca, 
fora d ' I t h .  Tant en un cas com en l'altre hi ha de cert un fet 
incontrovertible: eb assentaments degueren servir per a preservar 
Roma contra el remrgbent de la pirateria a les hlears. Tant si 
eren hybridae com si eren indígena rornanitzats pogueren esser 
veterans d 'un o altre tipus i aix i acompliren la finalitat militar de 
les fundacions. 

(40) H.B. MATTI NGLY, p. 240. 
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L'enframat d c u h  t d c  de la ciutat romaua de Palma (de Rosellii-Bordoy) 





L'emplaqament de& nuclis urbans 
Palma 

ELs historiadors musulmana {Ibn Jaldun, ibn Idari, Al Maqqari) 
situen la Madina Muyurqa en el lloc de I'actual capital de l'ília, 
que durant tota l%dat Mitjma i fins als inicis del segle XVIII 
s'anomenari Ciutat de Miliorca. 

El De& de Nova Planta, que entra en vigor a Mallorca el 
171 7, en un moment de tendencies classicistes, substituid aquest 
nom pel de Palma, donant per fet que era el lloc on s'havia im- 
plantat el nucli roma, fundat per Metel. Perb ja ben aviat aquest 
refiaixernent del nom romi tingué molts contradictors.(41) 

Serra i &fols,(42) te& en compte la raresa de les troballes 
romanes a Ciutat i interpretant els nivells romans com a poste- 
rior~ a 1 'Gpoca de la fundació metelbna, arriba a supoaar que la 
Palma romana degué situar-m en la zona on va apareixer una gran 
i extensa neckpolis d'inhumació i d'incineració a h Carrotja 
(terme de les Salina) o en l'horta del Palmer, prop de Campos, 
on segons ell es veien encara línies de carrers, ruines d'edificis i 
construccions, feh que, amb l'ajut de la similitud toponimica, 
eren per el1 motiu de ia identificació. Sens dubte també Serra 
Rdfols va quedar irnpressionat pel gran nombre de Iapides epi- 
gdfiques aparegudes a la necr&polls de la Carrotja -de la mateixa 
manera que ho havia estat el gran especiaüsta en epigrafii, 
Hübner-. fe& ks ben clar que t o t e s  son de caire funerari amb 
predomini d 'indígenes romanitzats, segons prova la seva onomk- 
tica, i no fan refehcia a b c s  municipals ni a personatges 
amb funcions municipals. En canvi, entre les poques que han 
sortit a Palma hi ha una mencib a un nom d'emperador i una altra 
a un duumvir de la tribu Ve1ina.W 

A les darreries del segle XIX me d 'A. Peña i Nicolau,(W a la 
vista de les trobaiies de la ciutat de Palma, supo& l'existencia 

(41 ) GABRI EL ALOMAR, La reforma de Palma, Palma 1950, p. 17 n. 15. 
(42) J.M. SERRA RAFOLS, Les IlesBalmrs, fullet amb motiu del IV Congrés Int. 

d'Arq., Barcelona 1929. 
(43) C. VENY: C.I.B. no 1 C.I.L. I I  Suppl. no 5987. L'altre en G. ROSSE LLQ: 

Contríbución 81 estudio de Palma romana: la /*ida del Estudia General Luliano 
de MaIiorca, a "A.E. Arq.", XXVII1 (1855). ps. 291-292; C. VENY: C.I.B.no 2. 

(44) PENA Y NICOLAU, P.de A., AntigriwracintosfortifiCzidosenlaciudeddePaI- 
ma, "Bol. Soc. A q .  Lulíana", t1  (1887). Reedicib deBibl. Balear, XXXl  (Palma, 
19561. 



d'un nucli, o nuclis, romans, i els si tu i  en el barri de la catedral: 
a) La Zuda, sobre un promontori a l'est d h a  hipotetia entrada 
al port, seria com un caskll (les reides mta l'ediñci de 1'AZmu- 
daina) que defe- el port i un poblat de pescadors de petita 
exbnsió; b) un negon nucii seria l'ampliació (cca.~. V. de d.C.), 
l'Eixample, i una murada regular e n g l o e  l'ruitic castell. 

Gabriel Alomar,(W seguint i mvisant la publimió de Peña i 
NipIau, tot i no acceptar la m situaciii, deduek que hi degué 
haver un nucli pxe-mmi i que en el se& 1. d.C. s 'mphia  amb 
un &U; m& tard, en el segle IVlV d .C., tindria lloc 1'rimpliaciÓ 
de I'Eixample. 

Pocs anys des& Guiilem RomeUÓ,(&) amb motiu del des- 
cobriment de la liprda de 1'Edudi G e n 4  Lul.M, que fa r e f e n -  
cia a un duumvir de la tribu Velina, consideri que la ciutat de 
Mete1 no podia e s k  situada en el petit espai que ocupa 1'Almu- 
daina, sinó a l'altipla on s'aixeca la ciutat alta actual, a la vora de 
la mar, ja que la forma de mixement posterior de la zona de 
I'Almudaina no concorda amb la pr6pia de les tradicions romanes. 

L'estudi del p h o l  de G m  el porti a dtuar la ciutat me- 
tel.iiana en l'angle sud-est de la ciutat (& a dir, el bwri de Monti- 
sion, amb una plmb rectangular, kardines nord-wid i la via de- 
cumruia (estu&) des del coldegi de Montkion fms a l'arc de 
1'Almudaina. Aquest m S 2uiiria al ja destrua del carrer Sant Pere 
No&, amb un parament de murada. IRs inscripcions funeriries 
donades a con6ixer per Peña &en dhna necrbpolis a h sortida 
o& de la ciutat romana La ciutat seria un recbng1e delimitat 
pel carrer d'en Morei, a l'oest, Portri del Crimp, a l'est, i carrer arqui- 
tede Reynés- Ramon Wull al nord i la lhia de murada medieval 
des del final del carrer Miramar al b a l d  del Princep, al sud. El 
e c h r  de 1'Almudaim seria tan sols un b m i  en direcuó al talh. 

Recentment, des& de-vht anys de conbois de les remocions 
de terra fets en eis solars d'aquesta irea de la ciutat, Rosselló 
Bodoy s'ha vist oblrgat a canviar d'idea,(47) ja que els sondeigs 

(45) G. ALOMAR, La reforme de &/m, 1950. 

(46) G. ROSSE LLÓ BORDO Y, La evoluci4n urbana de Palma en tu antaüedsd. 1. 
Pelm romana. a 'Bol. Cam. Of. de Comercio, Industria y Navegacan de Palma 
de Mallorca". no 631. abril-juny, 1961. 

(47) G. ROSSE LLÓ BORDOY, Palma r m m ,  nuevos enfoques a su pmbhmútiw, a 
"!3ymposium de Aqumlogia: Pollentia y la romanizacibn de las Baleares". 
Pelma 1983. ps. t 431 55. 







fets en el b d  de Monti-sion no han entregat cap tipus de mate- 
rial ron& mentres que les restes, escwes, localitzades proce- 
deixen del barri de l'Almudaina, que fins a l'est no traspaseava 
mai la linia dels carrers de can Pont i Vic i de la Porte&. En efec- 
te, el 1967 es localitzaren les reates d 'un edifici monumental a 4 
m. de profunditat sobre el nivell actual a 1'Estudi General Lu1.G; 
el 1976 es decobriren en una casa del carxer Sant Pere Nolasc 
testimonis del parment intern d'una murada de gran potdncia ah 
quais hem d'rifegir les restes d'una forre i del parament de la 
murada en la cruilla del# w e r s  d'en Morel i h n t  Pere Nolasc. 

Per &ra banda, la trobaiia d'un plint motilurat en l'antiga 
casa Alomar Vfilonga (cantó entre els carrerg Sant Roc i del 
Deganat)lW i d'uns altres tres més, similam a aqueIi (el 1982, en 
una casa annexa al claustre de la catedral), així com algunes tro- 
balles numisdtiques i de cerimica romana, completen els testi- 
monis que avui tenim sobre la ciutat romana a Palma. 

1 com a resultat d 'aquest estat d 'uivestigació R o s ~ l l Ó  Bordoy 
ha elaborat una nova hip6tesi portant el hqat  de la ciutrit pel 
&r delimiht pel Mirador al sud, carrer del Prilau Rekl a 
!'o&, una línia que creuaria la Ueta Ajuntament-DipukiÓ fins 
al carrer d'en Morei al nord i aquest amer a l'&. Al centre se 
s i t d  el f h m ,  a l'encreuament entre els carrers de 1'Estudi 
General i Sant Roc . 

En síntesi la possibilitat que la Palma metel.liana estigués 
emplacada en el lloc de la -a actual, ara per ara, aembla tenir 
moltes probabilitats de credibilltat. 

Po llen tia 

L'emplaqament de Polientia pot d i r a  que ara no presenta cap 
dificukat. Ja des del s.XVII es fa menció de troballes de mondes 
en els camps d'Alcúdia, a la vora de l'oratoride Santa Anna. D'un 
dels camps, el Camp d'en F r q a ,  prové un cap de marbre 
d'August velat, trobat per aquestes dates, i del segle XIX &a el 
descobriment d 'un cap de marbre, infantil, a Santa Anna. 

Un conjunt de &pides epigrafiques, procedents de& camps 
esmentrits, es coneix a partir del s.XVIIT,, algunes de les quals 

(48) G. A LOMAR, MiaxI.kPnia aqueol&imCB Pedras d'in W s  arqusoltigic a le Ciumt 
de h k l l o r ~ ~ ,  a "B.S.A.L." Z9 (19831, p. 495498; "Bsdm "pedrw~a". extreta a 
Binisalern o Campang mm Iw tres de I ' a n w  de la Seu". 



mven emer ja utilitzades per a aswnyalar l'emplaqament de Poilentia. 
Una d'eiies feia r e f d c i a  a la Respu&/ica Pollentina i devia 
datar* a1 811 o IiI d.c., segons Hiibner. 

Aquestes trobaiies i el descobriment casual de carreus de 
pedra, parets i cerimica romana incitaren eLs senyors Wabrés i 
R. hs i  a &zar una serie de campanyes diexcavaciÓ entre 1923 
i 1928, en qu6 morí el senyor Ltabrés, per6 continui els trebeills 
wl el wnyor Isasi fms a 1948. ia majoria de les restes indicaven 
que es hactava de cases i habitacions amb paviments, mosaics i 
estucs pintats a les par&. 

A la finca de Can Pi es descobri un edifici redanguiar amb 
m i l  ai centre, amb habitacions a I'entorn. Una altra construc- 
ciÓ a Santa Anna tenia la fqana ornada amb dues pilastres i duas 
coIumnee, un vestihui, algunes habitacions i un conjunt que inter- 
prehren com una gerreria. 

Entre 1948 i 1957 els senyors Malbertí i Amorós exploraren 
dgum p u s  i una irea urbana, que formava part d'una caga (habi- 
tmions est de la m del Cap de Bronze). També per aquesh 
anys s'investigi un tram de la m u d a  oest de la ciutat. 

Alehores s'acabaren totes les dhssioas anthrs ,  ocasiona- 
des pe1 fet que el nom derivat de Pollentia fos Poilenqa ( m t  
per l ' W  Bulianca), ja que res de similar no es trobava en la ciu- 
tat de Pollenqa. 

La Fundació Bryaat, en 1962, posava totalment al desco bert 
el petit teatre de la ciutat, & afores del nucli WU, i el 1957 
comenqava les seves mmpanyes d'excavació, que han mnthuat 
fins ara, ja que els camps de secai, on es troba 1Li ciutat romana, han 
estat expropiats per 1'Eeitat. El resultat d'aquestes crimpanyes ha 
estat la exhumació de tres caes urbanes (duep de mutilades} i de 
dos carrers: són les anomenada Cases del Cap de Bronze -en- 
torn d b  perista-, deis Dos Tresors -entarn dfun itnum- i la 
asa Nordaest, que va ser partida qum va aixecare la muradri de 
la ciutat, en una etapa de perill i de connilsions socials que no 
respectaren la propietat privada. 

Dels dos a r m s  enbe elies, un -d'est a o&- era porticat 
i de gran amplAria. L'mtudi de les caes i deL cmers ha pemh 
consixer l'expansió que en $poca d'August tingué la ciutat, a 
causa de la nova pWicaciÓ de la Casti del Cap de Bronze, en que 
s'utilitzaren par& republicanes que se superposaven a un poblat o 

UOtic ,  la remodela& de la Casa No&& i dZuaa irea 
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d'habitaciom al nord de la a s a  dels Dos Tresors. També la Casa 
deh Dos m r 8  es degué coriptruir entre l'gpoca d'August i la 
de m u d i  

En temps de Ciaudi i NerÓ sabem que hi hagué pmefecti 
eskionats a les Balears, segumment oficiais de caire militar. 

Les Uuites camperola de caire social a fin& del s.II d .C., que 
mneixem a les GilJies i Ebpdnia, degueren tenir reswnincia a Po- 
Uentia, i en aquest moment &uem la construoció de la muralla. 
El tPesoret de &&mis de mitjan s.II1 d.C. trobat en una de les 
habitaciom de la W deis Dos Tresors 6s una mostra del fet 
que els disturbis continuaren rmbrebt a Ia ~ o n a  meitat del 
s.iIi d.C. 

L ' h  tresoret. nwmistdtic de 1'habitaciCi V de la m a h  ca- 
sa comespon a final8 del sJV d.C. o principis del S.V. d.c., cosa 
que prova la continuibt de la vida dPaqu&a part de la ciutat, és a 
dir, que no fou destruida pels v i d & ,  com sempre s'ha dit, ~ i n ó  
que va mar morint lentament. La reacciii de l'imperi bizanti 
portami a l'annexiii de Ies B a l m ;  el domini bizanti queda aW- 
taf per ttoballes numimuitiques. 

En l'últim decenni deis trebaiIs s ' h m  excavat altres zones de la 
ciutat, que plantegen probiemes mbre la possibilitat d'unes inva- 
sions de ~ c o d a m a n s  en e1 -le iII d.C. (segona meitat). 
Així hem vist com, a la ñnca de Can Viver, un establiment 
industrial e m b h  &ar-se en aqu& $poca i igualment un com- 
plex d%abitacions (Casa de Polymnia) del CrUnp d'en Franca. 
Els mys que trarisoorren des de 1980 han portat el8 treballs a la 
finca de Santa A m a  de CrUi Reynés, on, sota una necr2ipolis 
romana trirdanri, ha e h t  possible h b a r  les estructuresdel fdnun 
imperial, entre elies la fonamentacló d'un temple arrasat total- 
ment, segura?nent en el s.iIi d.c., i diversos edicls sobre els 
quals hi devien anar &es i inscripcions; una zona de tendes i 
probabiement una especie de mercat obert s'assenyalen en un 
deis exhms de la piqa central. 

Per l'epigrafia coneixem tres duulllvirs de I'orde deis de- 
curions de la ciutat,dgun, W t ,  i dos d'eh foren flrunines, és a 
dir represenhnts, mm a nmgbtrats religiosos, del d t e  a l'Empe- 
d o r .  Les diverses dedicricions a emperadors i les mencions 
epigriñques amb el nom de Respublica Pollentinu, aixi com la 
seva extemió almenys dknes 10 h., mostren que Pollentia, amb 
una ~tuaciÓ immillorable en* les dues bdies de Pollenqrt i Al- 



&ia, degué ser una ciutat, encara que proviricial, d2ina 
importancia .(49 

Bocchoris 

De Bocchoris, que segons la menció de P lh i  ja no exhth a 
la seva &poca, i gaudí del de foederato, te& patent el wu 
emphqament per k continuiht del top8nirn Bóquer: 6 un iioc 
situat a la vora del Port de Pollenw i ger tant a poca W n c i a  de 
Pollentju on l'any 1766 va trobare una hdpció  en bronze gra- 
vada a burí, que 4s una tabula patronatus. Bo) 1 el 1961 seii trobi 
una altra, tambe de bronze, a la carretera d'&dia al Port de 
PoUenqn, a Ia vora del mar, en e1 Pedret de Boqua, prop del iloc 
on va apar&ixer l'aaterior.61) 

Una diella a data ef 10 a.c. i manifesta que els seus habi- 
tantbt thguexen un patró, M. C m a u  Frugi;62) l'altra, del 6d.C., 
mornena com a patró M. Atiliw Vernus. Aqumt daxrex, de la tribu 
Gaieria -01t freqüent a la h c o n e n s i ~  devia ser un hispanus 
amb la ciutadania romana i degué tenir un cert paper a l'admi- 
nistració abans que Bocchoris el nidés. 

En e1 docurnent primer s'anomena Civitas Bocchoritona i en 
el segon es paria del Senatus populusque Boccharitunus. En el 
primer cas els negociadora son legati i en el segon &n -ta 
locals significats amb el tito1 llat i de pretores. No wmbh proba- 
ble h conclupió que degué haver-hi un canvi en la constitució 

(49) VENTAYOL, P., Hístoríe de Alcudia, l. Palma 1927. 
G. ROSSELL~ BORDOY. A.  ARRIBAS PALAU Y M. TARRADELL MATEU, 
HistorP de Aicudfa, l .  Palma 1978. 
LLABR~S BERNAi, J.. ISASl RANSOME, R., Exay~ciones en los termos 
donde estuvo enclamda /a ciudad romana de Pollentki I B a h m ,  isia de MaIbr- 
4. Memoria de los trabajos pra~~icados en 1930-31. Memoria 1 31 de la Junta 
Sup. del Tegoro Artístico. Madrid 1839. 
ARRIBAS A-TARRADELL M. y VYOODS O., Polientia 1. Excav~cknes en Sii 
Portella, Alcudm, Mallbrca m "Exc. Arq. en España'', no 75, Madrid 1973. 
/D €M. PoIlentis I / ,  "Exc. Arq. en España", no 98, Madrid 1978. 
A. AR Rl BAS (Editor). Pollentla. Estudio de los materiales l .  Sa Portelh, exmva- 
cionm 1957- 1963. Palma de Mallorca 1883. 

(50) HUBNER, C.I.L. 11, 3 9 5  HUBNER, Eph. Ep&. IV, p. 21: A. D'ORS, Epbro- 
fis juridim de be E w a  romana, Midrid 1953, p. 374371. no 19; C. VENY: 
A ~ ~ r t e c b m a k r r c i m a n i z ~ I d m . .  ps. 613i 515. C. VENY: C.IB. no 2 2 ~ .  38- 
3840, t8m. Vll, fig. 16. 

(51) AMOR~S.  L.R ., Une nueve Tabuh Patronauo de B ~ o ~ s ,  "B .SAL." XXX. 
1951, p. 63Z637; A. D'ORS, Ep$rafía jun'dh, p. 367-368 no 10; C. VENY, 
C.I.B. no 21 ps. 3437. 

(52) Sobre M. Criswis Frugi, cfr. A. D'ORS, Ep@raf;a juridíca. . .pi.388 1 461. 
Hwia e m  wownsul a i4Africa el 8 a.c. 0 '01s  creu que pom fos Ilegat d'Au- 
gusr per k Citerior. desphs del s w  mwlat el 74 a.c. 







entre les dates dels dos documents, sin6 que aquesta diferelncia 
deu reflectir un grau de romanització major en una ciutat que des 
del comenqament fou independent gdcies al foedrrs.63) 

Quan la familia de Crassus FrugiW) s'enfonni, Bocchoris no 
degué tenir cap possibilitat d'ajuda, ja que & molt probable que 
Ia seva v e h  Pollentiu degué negar-ia sota la w a  ombra; mai 
no arrib& a esdevenir un veritable centre urba pero, contra el que 
podriem suposar per la menció de Plini, no degué desapdixer 
aviat , ja que els paraments de murades, la cdmica  i les mondes 
tmbades a (=an BÓquer proven ben clarament que la seva vida es 
perllongi fins al Baix Imperi.65) 

Guium i Tucis 

Dissortadament no fenim més element de judici que el que 
aporta Plini per a la identificació de Guium i Tucls. Tan sola una 
inscripció permet awegurar que les families deb ex-magistrats de 
Guium foren enrolades en la tribu Quirina,G@ la qual cosa vol dir 
que Guium i Tucis es convertiren en municipio fhvla el 73/74 per 
~ e s p d - ~ i t u s ,  igual que s'edeviiigug amb /amo i Mogo a Menorca 
i amb la ciutat d 'Ebusus (Eivissa), que també tenen com a propia 
aquesta tribu, que 6s la de Vesprisii. 

. (531 A. D'ORS veure en aquest carwi una tendencia d'imlticib a Roma (p. 3711, 
rnenwe que C. VENY. C.I.B. p. 39, diu que "&S possible pensar tambb en una 
tendhcia impositiva i unificdors per pirt de I'lmperl". E. ALBERT INI, Lwdj- 
vlslons administretives de I'E-ne mmine. 1923. D. 105, n. 1, creu que arribi 
a ser rnunícipi; R. KNOX MC. EUIERRY, V+?tpa~nOReconstructlon of SpuIn, 
p. 76, pena que dwia pasar a obtenir el dret llatl H. GALSTERER : Untersu- 
chungen. . ., p. 52, suggereix que dwia arribar a obtenir el drei llatl o el r o d .  
Sobre quest mpecte, cfr. M. MAYER y l. RODA, Comídemiones sobre el 
topónimo Polhtie. . ., a "Cymposh m de Arqueologla. Pollentia. . ." 1983. p. 
34. n, 37. MATINGLY, HB.: R o m n  Pollentk; Coiwge and Himry, &,A.  
ARRIBAS (d .) Polientia, Estudio de los materbah, 1. . ., p. 246. 

(54) Un dels w s  nbts, wnyat de Claudi,vi ser exeaitat el 46 d.C, awwt d i  mnspC 
racib. Un g r m i  m6s jwe -L. Calpumius P i s  Lícinianus- p d  molt de temps 
a I'exill fíns que Galba el torne al seu mstat. (Cfr. MATTINGLY, Ibid. p. 246). 

(55) A. MAYER Y l. RODA, ~ n s i d ~ ~ ~ ~ h n m ~ r e e l t o p d n i r n o P o l l e n t j ~ .  . ., p. 29, 
pensen en una ool.laboracl6 econbmim entre un nudi plenament urbd i la pervE 
vancia d'una organiQacib rn4s laxa de tipus indigena que hauria nnat romanlt- 
zant-se lentamant.Su~ereixen que "Poltentii i 'ubid a lavara d'un nucli indlw 
na de relativa densitat que dwia tenir per a la fundacib mmana iI paper que en 
altres casos representaven les civítPtes que ,precadien, nuclis que mneixern corn 
a oppfda C.R." i que (p. 30) la poblacib indigena sobre la qual dwia tmnir irr 
fludncia Pollentia dwia sar Boochoris, que, com a fo&mte, mantenla les mes 
estrucaires i w r a m i n t  l a  ariva relativa dispmib. 

(MI C.I.L. ll 4128, C.IB.aplndix 1, 1106. 



Mago i /amo 

Mela,lsll) en referir* a Menorca, anomena Mogo i lomo mm a 
castellu, menhe que PliniW) les cita com a civitates, i hi afqeix 
Sanisera. L'epigmfm complementa aquestes dades do-&-nos a 
condixer el nom de Mago com a Municipium magontonum,~g) 
Munlcipium fluvium magontonum(oo) y Respubllca mugontanu(61) 
i el de /amo com a Municipium fhvium lamontanum. (62) Totes 
les inscripcions són posteriors aI 73/74 d.C., data de la concasi6 
per part de V e s p d  del ius Iatii a molts assentrurients indígenes 
que havien assimilat les formes de govern rornanes.(63 Dues ins- 
cripciona de Mago dedicades a Caracalla, una de coneguda des de 
1861 i l'altra donada a con&ixer el 1968, potser es relacionen 
amb poables repercussiom de l'edicte de 212 pel qurd s'atorgava 
la ciutadania romana a tots eis habitants lliures de l'Imperi.(64) 

La identificad de Mago amb Ma6 sembla no oferir cap dubte, 
ja que de les inscripcions bobades a la ciutat unes fan d.lusiÓ al seu 
status en les tres formes citades i altres (o  le^ mateixes) es refereixen 
a c h e c s  municipais, com edil, duumvir I (alguns, renovats pex trw 
vqades), un flamen d'Hisp6nia Citerior i un mgister(?)lorum 
augustorum. (65) El complement a l'epigrafia ens el dóna l'irea on 
foren trobrida les inscripcions, que correspon a ladela vila i 
ciutat medieval, a uns 30 m. sobre el nivel1 del mar, ben delimi- 
tada en la banda que mira al port per l'espadat i per krra per l'eix 

(57) MELA, ll,7. 
(581 PLINI, 111,78. 
1591 C.1.L. 11,3709,VENY,C.IB.no121, Um.Wfig.83. 
180) C.I.L. 11,3708;C.IB. no 128. 

(61) C.I.L. 11.3710;C.IB. 122 Llirn. 34fig.84. 

(62) La de tamo, a C.I.6. p. 246 no 9, de Bartelona. 
(83) La lnscripcib C.I.L. 371 1. C.I.B. no 123, Llim. 35, fig. 85 de Mab amb la forma 

"in insula" i la C.I.L. 3712, C.LB. 124 m. 38 fig. 88. Hubner ltegl 'Mpgontp 
nm I n m k "  1 mmbla wc aiiñilnmnt a Veny (p. 148) p q u d  M q o  mal novawr 
el norn de I'illn i els textos epigrhfics wincidelxen amb els hist¿ries i g m g d f i ~ .  

(641 C.I.L. 11 3707 i C.IB.nO120. hrrobadaalsS8a&ntCl¡mefitBadel211-214 
a.c. Cfr. JOAN DE N ICOLAS, Romnktaci¿n de Menom, a "Geogr. e Hist. de 
iWenorc;8" (mordinada per J.M. Masmrb), 1B83, ps. 201, 283, i foto a p. 201 i 
283. 

(65) C.I.L. 11,370ü i C.l.8. 128, di l ,duumir. 
C.I.F. 1 1  37W, C.15. 121, dil,duumiir, f lmen delidhs, augistal. 
C.I.L. 3710. C.I.B. 122, mataixoe timis que I'antwior; trm vegada duumir. 
C.! .L. 11 371 1, C.IB. t 23, edll. tres vegdes duumir, flwnen de la Htsdnla. 
Clterbr. 
C.IB.127, mister (7) I m m  ~ug~stoturn (tito1 religlbd. . 







que formen el convent de les Concepcionistes, 1'Ajuntament i 
l'eglhia de Santa Marb, on s'akaren les murades medievals, que 
aprofitaren pmbablement estiuctures fortificades més antigues.(66) 

Cristina Rita ha pogut traqar la p h t a  de la Mago romana 
com a hiphtegi de treball tenint en compte el trqat de vies 
modemes i restes antigua que &S el f6ssil de l'entramat roml, 
mbretot després de les excavacions, in6dites encara, reaiitzades 
pel director del Museu de Maó, Lluis Plantalamor, el 1981, en la 
plqa de la Conquista. Els materiab mostren la total romanització 
de MaÓ en el seu urbanisme,que resulta totalment reforrnat, i po- 
den datar*, per 1- cerimiques,desi de1 moment de la conquesta 
fins al Bak Imperi. Les restes urbanistiques són rilguns paraments 
de i un carrer que se superposen a construccions -8ti- 
quesr i restes de murada que encara es conserven dins de les cons- 
truccions modemes.(fl) 

L'estudi de la nedpolis magontana del s.1-11 d.C., els ma- 
terial~ de la qual han estat recollits pacientment, permet situar 
el seu emplapnent : plap del Carme, part de l'església i el cbustre 
del mateix nom, plap de José Antonio, i s'endinsa a la fleta 
compresa entre aquestes p k s  i els carrers del Nord i Anuncivay, 
part del carrer del Carme i del carrer General Sanjurjo-(6s) 

lomo 6s confirmat mm a municipi per una l&pida de h c e -  
lona,(69) i el seu emplqament dins l'hea urbana de Ciutadelh 
és avalat per tres lipides votivw, trobades una al port,Oo) una 
altra a l'antic cementiri de la cakdralCr1) i la tercera a l'interior 
de la ciutat .O21 

Les cerhiques romanes dels s.1. i 11 d .C. que han aparegut en 
les obres efectuades en els cmem S.M. Qudrado, Sant Sebastia , 

(861 J.DE NICOLAS, Romenlz~idnde~Wenorm.. ., p. 264. 

(87) M. CR l STl NA R t TA, Las necrópolis nimanes de hiahbn-Menorca, Palma 1982, 
p. 61. 

(68) IDEM. P. 18 
(69) C.I.B. p. 246 no, Ordo rnunicipi lamontani Inaile minore. 

(70) C.I.L. 3716, C.tB. 163. 

(71) C.I.L. 3717, C.I.6. 165. 

(72) C.1 .B. 164. 



Sant Cristh fol, P. C o d s  i Sant Miquel avalen aquelles dada. Per 
altra banda, es coneix la pre3ncia de makrials del k i x  Imperi a 
una ewombrera fora murada en un dels horts del Ph de Sant 
Joan, i d'altres que fan suposar l'enpla~ament dbna n d p o l i s  
Baix Imperi des del prisseig de h n t  Nicolau i el &mí de Baix.03) 

Sunisera 

1 per Úitim referim-nos a Sanisem, l'altra clvitas de Plini. 
Joan Ramis i Ramis,V4) per la similitud del tophirn, va pen- 

sar que potser es twhva en les ruines del Port de Sanitja, i atret 
per aquesta idea l'equip del Museu de Menorca, sota la direcció de 
Crlstina Rita, va iniciar el 1979 unes excavacions en aquest Uoc, 
encara inedites. A mb d'haver trobat en superficie i per tota la 
zona rnaterials suficientti per mostrrir ltexist6ncia d2ui enchva- 
ment r o d  que aniria des de l'6poca republicana-romana fhs al 
s.VI d.c., hi ha una &e d'estructures que es varen abandonar 
drivant la in~eguretat costanera del moment ,051 

El mbn rural. 
Quasi tota el poblats pre-romms de Catalunya i de Val&ncia 

eren Ilogarrets petits diexhnsi6, en els qu& es reconeixen els 
b b i t s  d 'habitació sense determinarse cap estructura que pugui 
considerar-se corn un veritable edifici de caire públic; 6s a dir 
que cap d'eiis no pot esser denominrit com una ciutat, en el sentit 
que entenem l'urbanisme al m6n c h i c .  

1 diguem aix6 perqu6 el que s'esdevingué a &talunya i a Va- 
l6ncia ens interessa pel fet que, per extrapolació, podrem fer-nos 
d m c  del que degué escaure's a les Balears. 

Dels poblats ibkics de la franja catalano-llevantina uns pocs, 
potser els més importants, pamren a ser municipis (o excepcio- 
nalment colhnies), i els habitants es desplqaren des dels twons a 
la p h .  Aitres foren abandonah per la destrucció subwgiient a 
liocupaciÓ romana o pel fet que els indígenw foren obligats 

(74) J. R AM I S, Adicionas a ilustraciones al m#. del Alf4rez de la Real Armad8 D. José 
de Varg S Ponce, referente a la isla de Menorca, Mahbn, 1784, cit. a J. DE 
NICOL/&, Romanizaciún. . ., p. 266. 

(75) M. C. RITA, Lasnecrdpolis, p. 10. 







de nova funda&. Es fa difícil de c m m  que no egisteixi ni tan 
SOL .una d.la romana en una h a  com les U r s ,  explorada des 
de fa temps, p e ~  la veritat és que les cartes arqueolhgiques, que 
repmsenten la d o r  coliita de dades, ~n frustrmt~ en aqumts 
aspectes. &u& és el CM de k d'en k a r ó  sobre ek temes 
d'AlcÚdia, Muro i la Pobh o la d'en Víctor Guerrero sobre 
Calvia.lis) 

Per6 hi ha -es que aquest estat de cow pot mviar. Aixi, 
M Cerda afsenyaia que sota les cases de la Val1 d'en 
hlarc hi ha sovint indick de materiais romans; & un camp a 
explorar per sxber i es tracta de vilJes o de nuclis anteriots 
romanitzats. Jriume Coll, amb un grup d'estudbts, s'ha bnpt 
a la tamx de mcollida de dades en el terme d'lllddia, amb resul- 
tats iniciriIs esperanqadors. 1 Margarida Orfila prepara un trebali 
rnonogmiñc sobre la Gmotja i la zona de les m e s ,  i ja ha 
de h h e  de recollida de dades de tot caire. 

Si en el pro& dinvestiiwib de la vida quotidiana al camp a 
l'6poca romana les relacions entre ciutadans i camperols, la foqa 
d'atracció de la ciuw sobre el camp i el gmu d'acultuwió que es 
produeix en cada etapa requereixen una invazkigació que 6 per 
fer, knim alguna camps d'actuació que han comen@ a esser 
desbroiiats. 

El repertori de les inscripcions romanw insular~E'1 em 
posa en reiieu que bna parE de l'onomhtica personal corres- 
pon a noms indígenes pre-romw i ks difesncies en el llati de 

(78) J. MACCAR~. Romeniz~cídn de MaIIorm. Contrlbuckín al estudio d0 b fama- 
nlzeci6n de /os ttirminos rnunkipel~s de Alwdie, Se Pobla y Mum, a "Preh. y 
Arq. de Iss Islas Baleares, VI Symposium de Preh. Peninailaf', Barcelona 1874, 
p. 381-m. J.  MASCAR^, Prehia#rk de Alwdib (Avance del de w8 
m o n u m a m o s ~ I i t h s ) ,  a J. L L A D ~ .  La -¡¿n bidr ica dd AmhIvo Muni- 
c@/ da h fidelislm c W  de AIcudie, Palma 1W, ps. 63-88. 
V. GUERRERO. Lasntklms erqueo/&iLwpde CsIviá. Pal a 1 M2. 
Altres inieis da carta irqueoldgiques locali a J. M A s c A H ~ Y  COSME A G U ~  ~ d ,  
Noticias para /a carte mueoWim ab 4 comm de Senmnyi, 
i sg ,  n. 810811. XXXII I ,  p. 84120, a J.  MASCAR^ Y C. AGUI;$,%kz 
para le mrta srqavkigica dkrl &mino rks Cwwos, '!%SA.L." n. 812-813. 
XXXIII, 1970 p. 254277. G. ROSSELLÓ BORDOY, S e  Salinm. A r e m  al 
itstudio de ars  yacimienmsarqu~oI&¡cos, 'BBA.L." n. 793i96, XXXI  I (1 MI- 
19821 ps. 77-87. J. MASCARO, aqueoIdgka del t8milno munieEpal de 
P ~ I ~ ,  "BSA.~. ,~  XXXI, 1 ~ ~ 7 ,  ps. 497-520, J.  MASCAR^, N O ~ I C ~ S  pam LS 
mrm arqu80Mgica e Invriniar# rnonumanml de CslvH, "BSA.L.", 1973. 
XXXIV. 

(791 C. VENY, C.IS., Madrid 1W. 
C. V ENY, ~ i o m  a ia romsniz~ci6n de AkiIior~ les fuentap epw- 
fims, a ''!la de Mallord"' de J. Mamr&,vol. 1 ,  ps. 513544. , 



lesmscripcions~enqufngmuhculturaliat ina~n~vape 
netrant, en I'aspecb f o m  i gramatimi, entre eh indígenw . 

Ahí obemem la v a d W  deis mm vo& o, u en iífhba 
final, la caiguda de la S ñnai en onom&icr en nominatiu, ia 
contEacciÓ de nn en n, el p u  de h i llarga a la diftongació en ei 
(en ~ p c i o m  antigua) o de ae a al i de au a o.@@ 

T m W  i e ~  inmipciona de lea e~teles de la m t j a  en eh seus 
elements complemenhrk decoratiua ens o f d e n  dadea sobre iee 
cremes d Wtriitornba deh indigenes mmanitzats: la ihma (en l a  
formes de quart creixent o mlnyañt), les roseteii (que s h b o h e n  el 
m1 radiant), la pinya (emblema dimmortalitat), les portes (de 
l'Hades), la clau (idea de lamumcció), Les (creenqa en el 
triomf sobre la mort), G n  aírnbols que entre & pitaghrics i 
&ica eel4ctica h h u e n  la creenqa en la immortditat de 1% ni- 
ma.@i) 

Lea imdpcions i alguna estatuetea de bronee també ens 
diuen quelmm de Iri reiigiooitat de les üles romanihades. En 
algun cm -com la immipció trobada en el poxt de Ciutadella,W) 
en que un mlles féu una consagraciii a la iiuna- no podem m g u -  
rar si es de dtes indígena o de cuites popuim romana; 
p& m, referides als iiars 8ugwtahC83) o a 1'eWnch de fla- 
mines dlvorum e t  uugustales,~ posen de manifest la htroduccib 
de d t ~ ~  popukm romans de cmicter domhtic i fbdbr ,  pmph 
de m dlrin status Siicioeon6mic m, 

E4 Memnb de bronce de Pollentia, la Vict8ria i la For- 
tuna de la mteb halht,  aiiti com bs Minemes de Son Axaló 
i Cas Tmgher de rSantanyi a Worca, juntament amb les e-tue- 
t~ de la Tome T r e n d a  que representen dÚpiter,W del M e r d  
que representen un HermesEBb) i la de Juno-Bdinerva,Wl paleseri la 
inbducció dels t i p h  d h  del pante0 ron& 1 per altra banda 
hem de tenir en c o m e  també la vinguda de posible8 cultes 

(801 (oEM, ps. 541. 

(81 ) (DEM, p. 541-543 
(82) C.I.L. 11 3714 C.I.6. 163. 
(83) C.I.B. 127. 

(841 C.I.L. 11 3709. IC.1.B. 12l:C.l.L. 11 3710 1 C.I.B. t22;C.I.L. 3711 i C.IB.123. 
(86) J.DE NICOLAS, Romonización kMenomt, IV, p. 132. 
(mi ~DEM, p.1241 SS. 
(87) (DEM, p. 133. 



orientals, teatifid per l'ehtueta d%hFortuna de Binipar- 
ratxet (San* Uuis)Wl i la indpc ió  dedicatbria d9in temple a 
Mabfl9) a Chele-Atb, La Deem Mare oriental junt amb el rieu 
paredre A*. 

La continuiht deis re&- de bula, com mtumb, durant 
ele dos primem segles de l'Imperi, provada a Torraiba, queda tumbe 
refoqda en eis ú i t h  anys per l'estudi dels ma- de necr6- 
poh  dY4poca romana, que penneten concloure que el paí~ po 
-va encara to-ent romanitzat en el sede II d.C. 

A la necrbpolis de l'Albufera,(W) en l'ager pollentlnus, que 
es data en els a e g l ~  1 i ii d.C., hi ha una epuitura en urna com- 

de marb local que, peh parai.leL documentata a la cova 
de Son BoronatCsl) i a Son Oms@2) (pr6pies d'inhumacions in- 
fantil&), proven la continuiht de tradicions locals que arrenquen 
del s. V-IV a.c. i oontinum fin8 al -le I d .C. L- citada feia 
parella a Son BoxonatC33) amb una riltra de moit més regular, amb 
peus i tapadora, de la q d  coneixem pd. le l s  a la necr6polis de 
k k r o t j a  (les Salines).W) En oiquesta necr6polis de b Carrotja, 
associab amb mate- romans, bi ha una gran quantitat d'objec- 
tes indígena. ES a dir que, o bé existi una nec6poB indigena 
anterior a la romana, o bé tot el material indígena formava part 
dels aixovars d'6pocrt romana (cosa que no exclou lYercist4ncia 
d'una n d p o i i s  purament indígena). 

La necdpolis polientina de Can Con6 (o del Matadero) 
presenta, dins d'un mntext homogeni romi deb s.1-Ii d.C., una 
única urnaW) feta a m&, que per la seva tipologia i decomció 

(88) M.ORFILA.Ibid, núm, 12, p. 130,fig.m. 

(89) C.I.L. I l  n. 3708 I C.I.B. 119. 
(40) A. ARRIBAS y J. L L A B R ~ S ,  Una necrópolis romana del ager pollentinun, i 

A. ARRIBAS (d.) Pollentia. EmdEo de los materkples J. . . Palma, 1983, p. 
3üb382. 

(91 ) V. GUERRERO, E/ yacimiento fumario de Son Bmnat (CaI~kil, "B.S.A.L.'', 
XXXVI l. 1978, p. 1-60, dibuix a la p. 19. 

(92) G.  ROSSELL~ BORDOY y V. GUERRERO, La nm6poIis infnntrr de &E 
ande h4aríer {Son Oms, Palma de MallomI, a "N .A.H.", 1 5 ( 18831, pk 407-448. 

(94) lnedites i I s  Muws de Palma I Barcelona. 

(96) InMite al Museu d'Alddia. Pertany a In sepiltura d'lnclneracib no 20. 



s'assembla a les de Son MaimÓ861 i Son BoronritWl o a una altra 
de la CruTotja que no continuen passat el s. 11 a.c. 

La cornplexa problemitica de la cronologia de les urnw de 
m&s va unida a la de les coves d'enterrament amb materiah 
indigenes i romans, pel que fa a les quah no 6s possible establir una 
cronologia que diferencii eis dos rnimenb culturals. Aigun autor 
(B. Font Obrad~r)(~~)creu que q u e d e  urna aÓn prhpies d'enter- 
raments romans. Aquest és el c a ~  de les urnes de mar&, regdam, 
de CEI 1'Hereu (les Pletes Obertes) de Son Juhi  de Llucmajor , on 
junt amb vasos i bronzes indígena apamgué cdmica romana en 
bona pilrt dY6poca avanpd. Igual s'esdevingué a la Cova de la 
Madom de Seintruiyi, on hi havh enterraments d'inhmció i 
dincineració, alguns d'ells en m e s  de pedra. A la cova de Son 
Danús tres m e s  de mar& contenien o m s  calcinah. 

ia tradició indígena es mmpmva també a la necr6polis de 
]'Albufera esmentada, on trobaren un vaset a m i  de tradiciii 
poattahibtica en una se- i en una alha un vas a m i  imitant 
una forma de c&ca fina romana? 

El mateix estat de qüestió apareirt també a Menorca. A la 
necrhpolis urbana de MaÓ,  junt amb la c e h i c a  romana, apare- 
guk una urna a rni(iW que 6s una evohció de la pithoide tal&- 
tica, d'&poca de Claudi-Neró, i en una tomba d'inhumació de la 
mateixa necrhpolis hi ha un gobelet que imita la decoració de la 
barbotina romana.(loU Sortint de 1'- urbana, a h nedpolis m- 
mana del s. 1 d.C. del Campet de la Qeu del M e  hi ha dos 
brqalefs de bronze de tradici6 local, la inclusió deb quals en 
l'aixovar pot explicar-se en funcib de la riquesa pel 
metal1 o bé per la foqa de h trridicio indigena.(iCQ) 

(96) L. AMOR&, La cueva sepukral de Son Maimó.. ., "Pmh.. y Arq. Balear, VI 
Symp. de Preh. y Arq. Peninsular", Barcelona, 1974, ps. 137- 170, Inu. 9 flg. 
1 l ,Um.XVI ,  fig. 1 a. 

(97) V.GUERRERO,ibid., no 11907 i 11908, fii.entre ~ s . # i  49. 
(981 B. FONT OBRADOR, Mallorca protohistbrica, a "Historia da Mallor~e" led. 

Masmrb), Palma 1973,1, p. 388 SS. Jaime Coll fotogmfii unes urnm da la M a d ~  
na de Santanyl (comunicacib oral). 

(991 A. ARRIBAS y J. LLABR~S, 1483, Ls el  no 88 del CatAlw. La ímitacib Mayet 
Vltl Bsel no 75. 

(1001 C. RITA. 1982, urna no 1. p. 22. 
( 101) C. R ITA p. 44. t. PLANTALAMOR y R. TEJEDOR, Noticia sobre un enterra- 

miento romana en Mahón, "Rw. Menorca", l. wm. 1977, p. 46. 
(1 02) C.R ITA, La necrópolis romana d'Es Gtmpet de Se Creu (Es Mer~~daU,  Ciutade 

Ila,1981,p.38,LBm.I,not i2. 



L'exemplar del pectoral de plom, potser de chcter xeligiós, 
en l'aixovar d'una tomba del s. 1 d.C. de la nemhpolis del Rafal 
del CapitA de CiutadeUaflW o un altre amb braplets de bronze, 
cerhica a mi, grans de collar de pasta vitrk associats a tres 
monedes rornanes del 8.1 d.C. a la cova de la Mola d7AIaior,(1o4) 
confirmen la foqa de lea traolicions indígenes, que veiem consta- 
tada en el ritual funerari de les illes en epoca romana fins al 
segle 11 d.C. o potser, molt probablement, fins i tot m& endavant. 

En sintesi, les necrbpolis rurals d'gpoca romana a les Balears 
són un dels p u n a  que tenim avui per con6ixer l'habitat cam- 
perol d'una manera indirecta, ja que els nuclis d'hibitat rural 
manifesten tan 601s la continuiht talai&tica, perii per ara no ens 
donen indicacions dels nous establiments romans que sena dubte 
degueren existir. 

Una no va perspectiva per a I 'estudi del món rural. 

L'aplicació d'un al& enfocament del problema ha estat uti- 
Litzada m b  bons resultats, aquesta vegada per part d'un dels 
ge6grafs de I'ilia. Em refereixo als estudis de la centuriació del 
camp, d'un gran valor per al coneixement dels establiments a les 
zona rurals. 

La centuriació 4s un fet que coneixem relativament bé mercds 
als agrimensors romans (Corpus Agrimensorum Romanorum): 
significa l'assentament de 100 veterans a les colonies, i despk a 
les provincies; tenia iioc a I'oger publicus adquirit per conquesta 
i cultivat per arrendahis i I% un fenomen que s'aplica no tan sols 
a les coliinies sin8 també als municipis. Cada centGria abrqava 
100 heredio de 2 juguera (0,504 Ha.) i el mbdul més corrent fou 
el quadirit de 20 ocfus (1 20 peus = 35,48m. ) de costat (703-7 10 
m.). 

Aquest tipus dY&udh varen esser iniciats l'any 1833 a Car- 
tago pel capitA de marina danesa C.T. Falbe; després en seguiren 
d'altres al nord d'Itilia i el seu valor es va posar en reiieu quan 
va poder-se descobrir la planificació cadastral d 'Orange. El 

( 1031 M. L. S ERRA BE LAB R E et a l t ,  Historia de Menorca. De los or;genesol final de 
le EdadiWadIs, Mab 1977. 

(1041 J. M. COLOMINAS, €/problema del vas dedobk fons de Menom, "Butll. de 
1'A.C.A.E.P." IV. ps. 115-121, Barcelona. 



desenvolupament de la fotografía &ria després de la segona 
Guerra Mundial va permetre la realització de 1'Atlas de les centu- 
riaciom de Tunis F er part de R. Chevalier i A. Caiilemer (París, 
1956), i a partir de iiavor~ les investigacions han proliferat per meu. 

Per a nomitres ha estat una gran sort que el professor V. 
Rosselló Verger s'hagi interessat i m& encara, hagi fet intereasar 
aítxes col.Iegues i deixebles- en aquest tema, puix que la intensi- 
tat de la romanització a tot Hisphia feia preveure que haurien de 
trobar-e r e e s  del cad- de centuririció (ja se h pariava a h s ,  
de h centuriacio de M&da, m b  documentació de c d c t e r  his- 
t bric ) . 

Rosselló, a seguit d b a  hubrodonaque titig;ué Uoc a la Casa Ve- 
lázquee de Madrid, dirigida per Chevalier , va encomtjar a fer aqu& 
tipus d'investigacions d Wevant i a Andrilusia, i per sort va preo- 
cupar-se de les Bale- i en especial del Migjorn de Mdorca.Qm) 

Romllii s'ha basat en la cobertura dria del vol america de 
1966 a escala aproximada 1/30.000 i en l'ajuda del mapa mi- 
litar a l J25.000, al qual ha traslladat les anotacions deduides de 
l ' e w e n  estereosc6pic, i aixi mateix ha tingut en compte els 
fulls del Pla Director 111 0.000. Ih apreciable h seva minuciositat 
en la figuració de les cerques de pedra i eh camins secundaris, que 
en determinab casos pot e w r  de gran utilitat. 

Els arguments per al e j a m e n t  han estat les ddes de la 
toponimia, de l'queologia i de la M r i a ,  aixi com el viari i les 
Ilindes, lea dquies i els drenatges. 1 tot aix6 ambientat dins del su- 
port fkk: &b i  forme^ caldries, irides, formricions pantanoses i 
les immediates dunes. S'ha estudiat i tingut moit en compte la 
hnció de ks parets seques "mm a mitja easencial del tancament 
de les finques mallorquines i d'altres paipos meditemnis", que, 
a més, dim dhna mateixa finca separen els diversos aementers. 
La seva per-ncia és molt gran i en diverses ocasions han resul- 
tat ser elementg fonamentals en la reconstrucció del cadastre ro- 
mi, encm que emmascarades. 

Un multat també positiu ha estat la comprovació que els 
tres prcel.1ari.s estudiats no tingueren una orientació uniforme 
com podria semblar, donades les dimensions petites de l'irea 

(105) V.M. ROSSELLO VERGER, Leper&Wnck del miastro romano en elMigiorn 
de &lloree, en el Sympasium "Estudios sobre owituriaciones romanas en E s p  
Ha". Unk. Aurlirmma. Madrid 1974, ps. 137-155. 
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insular, sobretot si pensem que en aIguns territo& els ekos de la 
centuriació són els mateixos per a zona tan eatenses que adhuc 
travesisen slstemes muntanyosos, pero que mantenen idhtica 
orientació a ambdues bandes de la cana .  EL canvis diorientaciÓ 
en les perticae "servien per, en cas d 'interferBncia, distingir entre 
els territoris de les poblacions o col6nies antigues, tant si hi havia 
interposició d'Mes boscoses o emes com si no9'.Cio6) 

Mentre Rosselló Verger ha deixat de banda l'estudi de la 
pomible centuriacili de Palma davant els dubtes de la identifi- 
cació amb k Palma romana, estranya molt que els seus assaigs a 
PoIlentia no hagin donat resultats positius, perqu6 a prior¡ sem- 
bla que hauria de ser una de les &es de majors posibilitaes. 1 

curiós, per contrast, que ha@ d&&t una possible centuria- 
ció a Pollenqa (Bóquer-Santu ixi-Llenaire ; "el seu eix SO-NE tin- 
dria un suport estructural des de cal Patriarca pel Villar fins al 
Pedret de Boquer, al llarg de la carretera del Port o MoU de Po- 
llenm, per6 s e n ~  coincidir-hiw).0W, 

Tres sÓn els cams que l'esmentat ge6graf ha pogut detectar 
quant a centuriacions, tok e& en la zona del sudest de 1 Slla. 

1 .-Centuriació de les Salines (la Vaii, la Cariotja, el Rafal 
Geds, etc.), en qu6 l'abundancia d 'establiments romans suposa 
una ocupació d'una certa densitat, provada per la cerirnica, les 
idpides i les urnes funeriries mbretot de les necriipoh de Iri 
k o t j a  i la Vall. 

Podrien comptar-se entre 45 i 60 centúries (en aquest as, 
3.000Ha.), que haurien pogut albergar en el d l o r  dels casos 
unes 5001600 &mes. 

2.-Centuriacib de Santanyi (Son Danús, els Llombards, Gas 
Conoos, 1'Alqueria Blanca). & el tramat més complet de la 
comarca pero no G n  masa riques les troballes arqueolligiques 
entorn del possible centre T e r  la seva fertilitat- de Son Danh. 

Sembla que podrien comptar* unes 88 centúries prohables 
(4.400 Ha), pero si s'hi incIogués la Marina ia qual cosa és dub- 
tosa- serien 50 més (2.500 Ha), que representarien unes 7.000 
Ha, que darien cabuda -tenint en compte les pobres condicions 
de les terres- a unes 60011 .O00 persones. 

(106) lbd., p. 147. 

(107) Iba., p. 137. nota 1. 



Cstkinge (I'Horta, el Bubot, el CarritxÓ) 
a c d d d t ,  dins de la pobresa de les serres 

arqueologiques romanes sÓn foqa migra- 
7 - 
d. 

& A 

tqwnimia sernbla s8lida (Santueri, Calonge, Porto 

Fi . &&bn reconstruirse unes 70 centúries (3.500 Ha), per6 els 

8 ~ k $ e n h  del terreny i la diversitat del8 sbls fhn dificil pensar 
quha podf ~ e r  ia m pobbció. 

I .. b fa vint anys que aquesta inv&igaci6 s'inicii i dissor- 
tadament no ha tingut cap mena de continuitat. 1 ho lamentem 
de veres perqut! la intensificació d'aquest tipus d'estudis, com ha 
expressat Miquel Tarrrrdel1,IlW podria produir dades essencials, 

P '  wbretot en dos sentits: a) respecte a l'agricultura, que hem de 

--- suposar que fou una de les bases m8s. importants, o la principal, 

:" de h vida economica insular; i b) respecte a l'impacte de Palma i 
Pollentia en Ies regions de l'entorn. &S a dir que es podria con- 
templar fms a quin punt k rornanització, fenomen sorgit essen- .- 

9- 
cialment del naixement i dsenvohpament de la ciutat, va trans- 

. - 
I formar més o menys l'irea circumdant, i aquest miiior coneixe- 

ment permetria bones dades sobre la ramaderia i els cultius. 
Per ara ens hem de limitar a les magres refesncies de Diodor 

Sicul quan afirma que els indígenes no produien oli; degué ser la 
romanització que propuIsG el cultiu de I'olivera, pero no podem 
fixar les fases ni la intensitat del seu cultiu ni tenim possibilitat 
de saber fins a quin punt les hfores de la B6tica (les Dresel20) 
són indici d'una importació massiva de l'oii andalús enfront 
dhna possible producció local no competitiva en els mercats. 
Voldriem saber també com varen afectar les illes els decreh de 
Septimi Sever (1 93-21 1) segons els quais Roma tan mls importaria 
olis del nord d7~frica, més barats: les troballes d'hfores de la By- 
za-mne (nord d 'hrica) a 1- Bdears en els s. 111 i N d.C. awen @en 
la seva possible adscripció a l'lirbita del importadors d'oli africa 

El mateix podriem dir de la vinya, ja que el seu cultiu era 
desconegut a les iiles fins a l'arribada dels romans i durant tot el 
B. 11-1 a.c. simporten vins de la Camphia, fet provat per les tro- 
balles d'hfores Dressel 1. A 1'Gpoca d7August s'acaben les impor- 

i 108) M. TAR R AD EL L, Pollen tia. Esquema de aproximcfón histbrica, p. 334-355, a 
M. TARRADELL, A. ARRIBAS y G. ROSSELL~,  Histork de Alcudia, 1, 
Palma 1978. 



tacions de vuis iWcs i en temps de Plini s'elabomva ja el vi entre 
eis indigenes . 

Fins aquí és el que m'he proposat; ni el temps que m'ha estat 
ooncedit no em permet estendre'm més ni vull tampoc abusar de 
la vostra amabilitat en ewoltar-me. 

He procurat presenhr-vos una panoSmica de 1'e-t actual de 
les inveatigeicions sobre la romanització de les Balerirs. 

Ara, despré~, de lee daneres recerques, podria exposar-vos la 
nostm viaió de la histbria de Ia Polientia romana fins il &poca h b  
i intentar ampliar aquests mltats  a les illes, perh aixb haurh 
significat iphntejar la problemitica actual de la segona meitat del 
segle III d.C. sobre les bases arqueoldgiques i numidtiques que 
les estratigrafies ens han proporcionat, cosa que representarh 
obrir un nou camp de treball. A la vegada hauria d ' e n b  de ple en 
el tema de ia cristianització a la Uum de l'estat actual de la invmti- 
gació. L'aspecte de l'economia insular en 6poca romana obliga- 
ria a manejar la documentació arqueol6gica i numism&tica, que 
representa un altre i vastisdm capitol de recerques, incloses les 
tro balles submarhes. 

1, a lültim, m'he vist obligat a deirrrir de banda Iri romanit- 
zació d'Eivbsa, tenint en compte que les Pithyuses romanes 
es diferencien ben clarament per tots el historiadors de les Ba- 
lean (Mallorca i Menorca sensu stricto) , i que tot sembla palesar 
que Eivisiia porti un carni molt separat de les illes germana . 



Imprdi e les Balears per JOW Ioh, s.l. 

Francesc de Boria Moll 22 Palma 






