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El Museu de Menorca obra una nova una línia de projectes educatius que han 
de servir per apropar el patrimoni menorquí a tots els fillets i filletes. Aquest 
ampli patrimoni, que configura part del paisatge humà de Menorca, és una 
font indiscutible de coneixements en tots els àmbits, una excusa inestimable 
per descobrir el territori i la seva història. 

Aquestes propostes tenen com a únic objectiu la valoració, la cura i el gaudi 
d’un patrimoni que vol ser conservat i transmès. I, com diuen els experts en 
didàctica, cap d’aquests conceptes s’assoleix sense un treball previ de 
coneixement i comprensió que abonarà el camí cap al respecte.

Oferim teoria, però ho fem a través d’una oferta més lúdica que la que es 
desenvolupa en el marc propi de l’escola. A més a més, el fet de poder 
contactar amb el patrimoni in situ, ajuda a generar més fàcilment una 
situació d’empatia envers el mateix (cal tenir present que aquesta és una 
adaptació d’una activitat que es desenvolupa al Museu i al poblat de Cornia 
Nou)  

Resta només dir-vos que la nostra institució, que és la de tots els habitants 
de  Menorca, està sempre oberta a la col·laboració i les propostes que el 
professorat dels centres educatius vulgui aportar. 

1  PRESENTACIÓ 
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El Museu de Menorca presenta per primera vegada una playstory com a recurs 
didàctic per donar a conèixer el patrimoni cultural menorquí i més 
concretament la cultura pretalaiòtica i talaiòtica.

Presentem una manera lúdica d'apropar el patrimoni als nostres fillets i filletes, 
amb la base que el joc és una de les principals formes d’aprenentatge.

Els recursos elaborats per aquesta activitat són els següents:

  1. Taller: “Playstories: Construint la vida i la mort en la prehistòria de Menor ca”

  2. Visita guiada a l’exposició “L’illa dels talaiots”

  3. Guia de continguts pel professorat

Aquest recurs en cap cas pretén ser una fórmula tancada, si no obertes a 
possibles aportacions del personal docent que és, en definitiva, qui millor 
coneix els fillets i filletes a quin van adreçades aquestes activitats.

2  RECURSOS I ACTIVITATS 
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1. Taller:
PLAYSTORIES: CONSTRUINT LA VIDA I LA MORT EN LA PREHISTÒRIA DE 
MENORCA

1.1. Lloc
Sala didàctica del Museu de Menorca

1.2. Durada
1 hora i 15 minuts

1.3. Nombre màxim de participants
Per raons d'espai i metodologia de treball, el nombre màxim de participants 
serà de 30 alumnes.

1.4. Descripció general
L’activitat consistirà en la creació per part dels participants d’un poblat i una 
necròpolis a petita escala 1/40cm partint de dos diorames de grans dimensions 
(1,8 x 2,4 metres cadascun) que representa:

  -  Un hipotètic paisatge menorquí verge, una plana amb un petit bosc, 
     envoltada per dos turons.

  -  Una plana amb un barranc i una cala.

Els participants aniran modificant el paisatge (ja que és interactiu) a l’hora que 
van aixecant el poblat talaiòtic i construeixen les tombes i la necròpolis. 
Aquesta modificació els hi permetrà valorar l’antropització del paisatge, entre 
altres aspectes.

A més, els participants rebran les claus per dur a terme la construcció del 
poblat i la necròpolis a partir del relat d’un fillet/a petit de Playmobil que serà, 
a la vegada, el representant de les dues primeres famílies que arriben al nou 
territori per poblar. Aquest fillet/a anirà explicant tant les qüestions històriques 
com les directrius organitzatives per a la construcció del poblat. Quant a la 
construcció de la necròpolis el narrador serà una figura de Playmobil que 
representarà una persona major.

3   DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS
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Els elements interactius d’aquests diorames són:

  - Les roques que s’extreuen de la cantera situada a un dels dos turons amb        
    l’objectiu de ser material constructiu per fer els elements arquitectònics del     
    poblat (talaiot, recinte de Taula, murada i dos cercles d’habitació amb una       
    sala hipòstila) i de la necròpolis (sepulcre megalític, naveta de tipus                  
    intermedi, naveta de planta allargada i necròpolis d’hipogeus).

  - Els arbres dels bosc situat a la plana, amb l’objectiu de ser material                  
    constructiu per fer teulades i focs per al poblat. Deixant el camp preparat per  
    al cultiu una vegada s’han talat els arbres.

1.5. Àrea de coneixement
  - Ciències socials.
  - Valors socials i cívics.

1.6. Tractament curricular
S’ha tingut en compte el currículum oficial (LOMCE), però s’ha considerat 
important adaptar els continguts al nivell cognoscitiu corresponent a l’edat del 
fillet/filleta.

1.7. Continguts
  - La prehistòria a Menorca.

  - El patrimoni històric i cultural menorquí.

  - El patrimoni històric i artístic de la cultura talaiòtica.
 
  - La vida, el treball i la mort a l'època talaiòtica.
 
  - Els espais domèstics i funeraris en la prehistòria de Menorca

  - La intervenció humana en el medi.
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1.8. Objectius generals i didàctics
  - Aprendre de forma lúdica

  - Conèixer maneres de viure del passat

  - Donar a conèixer l’època talaiòtica i en especial la vida i la mort d’aquest         
    període de la prehistòria menorquina

  - Desenvolupar la curiositat per conèixer les formes de vida humana en el          
    passat i valorar la importància que tenen les restes per conèixer i estudiar la   
    història i com a patrimoni cultural que hem de protegir (LOMCE)

  - Valorar la importància dels museus, llocs i monuments històrics com a espais  
    on s'ensenya i s'apren, mostrar una actitud de respecte cap a l'entorn i la         
    seva cultura i apreciar l'herència cultural. (LOMCE)

  - Treballar en equip afavorint la interdependència positiva i mostrant conduc     
    tes solidàries. (LOMCE)

  - Ser crítics amb la intervenció humana en el medi, aprendre de quina manera   
    la vida humana afecta l'entorn i adquirir hàbits i actituds de defensa i recu       
    peració del medi ambient, així com del patrimoni cultural. (LOMCE)

  - Identificar els elements més representatius de la cultura talaiòtica.

  - Plantejar dubtes, investigar, fer hipòtesis per tal d’entendre el món de la          
    ciència.

  - Promoure l’empatia cap el patrimoni cultural menorquí a partir del joc.

  - Treballar en equip per arribar a un objectiu comú.

  - Fomentar les capacitats cognitives de les filletes i els fillets així com                 
    l’experimentació i la manipulació.

  - Descobrir el valor del patrimoni cultural.

  - Promoure l’emoció i l’empatia com a eines per apreciar el patrimoni.
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1.9. Metodologia
  - Explicació de què anirem a fer i com ens organitzarem.

  - Comencem personalitzant un grup familiar talaiòtic compost de 40 figuretes.  
    Ells poden posar-los diferents elements i també crear amb tela petits vestits.   
    Sempre assessorats pels monitors però respectant la seva imaginació. A la       
    vegada els alumnes agafen els utensilis de Playmobil disponibles que decorar  
    les figuretes i personalitzar-les. Aquests seran els utensilis que els habitants    
    del poblat utilitzaran pel seu dia a dia i que posteriorment els servirà               
    d'aixovar.

  - Explicació de manera molt bàsica i lúdica què és la cultura talaiòtica i com       
    eren els poblats d’aquesta època, així com de la vida de la societat talaiòtica.   
    Aquesta explicació  es farà a través dels personatges de Playmobil intentant    
    que l’alumne s’integri dins la vida de les figuretes. Així, la història començarà  
    amb l’arribada de dues famílies que decideixen construir-se un casa i                
    d’aquesta manera s’anirà explicant la cultura talaiòtica i els elements               
    principals d’un poblat.

  - Divisió del grup en 2: un construirà el diorama del poblat i l’altre la                   
    necròpolis:

  • Grup 1: Poblat
    • Comencem amb una plana i dos pujols, un és la cantera i l'altre on s'han de    
      construir els elements més importants del poblat.
   
    • Divisió del grup en 3. Cadascú s'encarrega de la construcció d'un edifici i per  
      tant de recollir el material constructiu de la pedrera i de talar els arbres que  
      siguin necessaris. Un grup construeix una casa talaiòtica i una sala                  
      hipòstila. Un altre el talaiot i el tercer la murada. Aquesta feina es fa a la        
      vegada. 

    • Una vegada construït el poblat tots els fillets i filletes passen a col·locar les    
      figuretes i elements de Playmobil a la maqueta, repartint-los per tots els        
      edificis i elaborant els camps de conreu i de pastura.

    • Finalment els nens i els monitors parlen del recorregut que han realitzat i      
      es fan entre sí una breu avaluació.   
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  • Grup 2: Necròpolis
    • Comencem amb un paisatge que consisteix en una plana, un barranc i una     
      cala.
   
    • Divisió del grup en 3. Cadascú s'encarrega de la construcció d'un edifici i per  
      tant de recollir el material constructiu de la pedrera. El primer grup                
      construeix una naveta de tipus intermedi, el segon una naveta de planta        
      allargada i el quart una necròpolis d'hipogeus.

    • Una vegada construits els edificis, tots els fillets i filletes passen a col·locar    
      les figuretes i elements de Playmobil a la maqueta, repartint-los per tots els  
      edificis i posant l'aixovar perquè els morts tenguin un bon viatge cap a           
      l'altra vida.

    • Finalment els nens i els monitors parlen del recorregut que han realitzat i      
     es fan entre sí una breu avaluació.   

  - Els dos grup s’ajunten una altra vegada al diorama de la necròpolis. Allà, els    
    que han construït la necròpolis expliquen als seus companys que han               
    construït el poblat com són els monuments funeraris i tot allò relacionat amb  
    el món de la mort a la prehistòria de Menorca que han pogut aprendre             
    anteriorment. D’aquesta manera els alumnes repassen tot allò vist i es fa a si   
    mateixos una avaluació. 

  - A continuació tot el grup junt construeix el darrer monument funerari: el          
    sepulcre megalític. Ho construeixen simbòlicament d’un en un fins que             
    enterren el senyor major de Playmobil que els ha fet tota l’explicació.

  - Seguidament tot el grup es canvia de diorama i passa al poblat. El grup que     
    l’ha construït explica als seus companys allò que han fet i com era el món        
    dels vius i els seus edificis a la prehistòria de Menorca. D’aquesta manera els   
    alumnes repassen tot allò vist i es fa a si mateixos una avaluació.

  - Una vegada acabada aquesta feina, tots els nens junts passen a construir         
    simbòlicament i amb molt d'orgull el recinte de taula darrer element del          
    poblat. El recinte de taula es construeix simbòlicament amb una pedra per       
    cada fillet/a.
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  - Un cop construït tot el poblat, s’explica el món ritual al món talaiòtic a partir   
    de la reproducció d’una figureta de bronze en forma de brau trobada al            
    recinte de Taula de Torralba d’en Salort.

  - Seguidament arriba un grup de fenicis al poblat per comerciar amb els             
    talaiòtics i s’explica com era l’economia. Els fenicis intercanvien amb els           
    talaiòtic animals per una figura del déu de la medicina Imhotep, que els           
    talaiòtics porten simbòlicament al recinte de taula.

  - S’obre el torn de preguntes per als fillets i filletes.

2. Visita guiada a l’exposició “L’illa dels talaiots”

2.1. Lloc
Espai exposicions temporals. Museu de Menorca.

2.2. Desenvolupament de la visita
La visita es duu a terme amb una guia del museu, es dividirà la classe en dos, 
fent dos grups de grups de màxim 15 alumnes.

Treballarem quatre objectes de la sala fent referència en tot moment allò après 
en el taller.

Formatgera
Aquesta formatgera trobada a Biniparratx Petit és un dels millors exemples 
d’aquest tipus de peces que trobem a Menorca. Es tracta d’un vas cilíndric amb 
perforacions a tot el perímetre de la peça. Tradicionalment aquest tipus de 
peces s’han interpretat com a formatgeres, fent que a través d’aquestes 
formacions es filtrés el suc que permetés quallar la llet. És un material que sol 
aparèixer en tots els àmbits domèstics, però normalment en un estat de 
conservació dolent i molt fragmentat. És un clar testimoni de la fabricació de 
formatge a Menorca des de la prehistòria.
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1.8. Objectius generals i didàctics
  - Aprendre de forma lúdica

  - Conèixer maneres de viure del passat

  - Donar a conèixer l’època talaiòtica i en especial la vida i la mort d’aquest         
    període de la prehistòria menorquina

  - Desenvolupar la curiositat per conèixer les formes de vida humana en el          
    passat i valorar la importància que tenen les restes per conèixer i estudiar la   
    història i com a patrimoni cultural que hem de protegir (LOMCE)

  - Valorar la importància dels museus, llocs i monuments històrics com a espais  
    on s'ensenya i s'apren, mostrar una actitud de respecte cap a l'entorn i la         
    seva cultura i apreciar l'herència cultural. (LOMCE)

  - Treballar en equip afavorint la interdependència positiva i mostrant conduc     
    tes solidàries. (LOMCE)

  - Ser crítics amb la intervenció humana en el medi, aprendre de quina manera   
    la vida humana afecta l'entorn i adquirir hàbits i actituds de defensa i recu       
    peració del medi ambient, així com del patrimoni cultural. (LOMCE)

  - Identificar els elements més representatius de la cultura talaiòtica.

  - Plantejar dubtes, investigar, fer hipòtesis per tal d’entendre el món de la          
    ciència.

  - Promoure l’empatia cap el patrimoni cultural menorquí a partir del joc.

  - Treballar en equip per arribar a un objectiu comú.

  - Fomentar les capacitats cognitives de les filletes i els fillets així com                 
    l’experimentació i la manipulació.

  - Descobrir el valor del patrimoni cultural.

  - Promoure l’emoció i l’empatia com a eines per apreciar el patrimoni.

Projectils de fona
Els primers projectils de fona van ser de pedra, sense treballar, triats 
simplement per la seva forma més o menys esfèrica. En aquest cas estan 
treballats en forma de gland així resulta més eficientment la seva trajectòria de 
tir. Posteriorment es van fabricar també amb argila i plom. Són el testimoni 
físic més evident dels foners baleàrics, reconeguts com a excel·lents tropes 
mercenàries en tot el mediterrani.
Aquests dos exemplars van ser localitzats en el poblat talaiòtic de Binicalaf 
(Alaior) i corresponen al 300 - 200 a. de C. 

Botó:
Aquest botó està fabricat en os d’animal. Es coneixem amb el nom de botons en 
V per la seva forma i perforació. Són botons triangulars i presenten dos forats 
en diagonal que es troben entre sí. Aquests forats és per on hi passarien el fil. 
Els botons es troben en àmbits funeraris ja que serien part de la roba amb la 
que haurien estat enterrats els difunts. Curiosament s’ha pogut constatar que 
cada difunt només duia un botó enganxat a la seva roba.

Brau de torralba:
Estatueta d'un toro en bronze, anava encaixada en un pedestal segurament de 
fusta que no s'ha conservat. Trobada al recinte de taula del poblat talaiòtic de 
Torralba d'en Salord (Alaior) al costat d'altres elements de caràcter ritual com 
pebeters, amb una cronologia de 400 – 100 a.C. Amb trets molt semblants 
s'han localitzat altres exemples d'aquest tipus de representacions tant de cos 
sencer com solament del bust. Se'ls considera representacions de la fertilitat i 
la força.
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1.9. Metodologia
  - Explicació de què anirem a fer i com ens organitzarem.

  - Comencem personalitzant un grup familiar talaiòtic compost de 40 figuretes.  
    Ells poden posar-los diferents elements i també crear amb tela petits vestits.   
    Sempre assessorats pels monitors però respectant la seva imaginació. A la       
    vegada els alumnes agafen els utensilis de Playmobil disponibles que decorar  
    les figuretes i personalitzar-les. Aquests seran els utensilis que els habitants    
    del poblat utilitzaran pel seu dia a dia i que posteriorment els servirà               
    d'aixovar.

  - Explicació de manera molt bàsica i lúdica què és la cultura talaiòtica i com       
    eren els poblats d’aquesta època, així com de la vida de la societat talaiòtica.   
    Aquesta explicació  es farà a través dels personatges de Playmobil intentant    
    que l’alumne s’integri dins la vida de les figuretes. Així, la història començarà  
    amb l’arribada de dues famílies que decideixen construir-se un casa i                
    d’aquesta manera s’anirà explicant la cultura talaiòtica i els elements               
    principals d’un poblat.

  - Divisió del grup en 2: un construirà el diorama del poblat i l’altre la                   
    necròpolis:

  • Grup 1: Poblat
    • Comencem amb una plana i dos pujols, un és la cantera i l'altre on s'han de    
      construir els elements més importants del poblat.
   
    • Divisió del grup en 3. Cadascú s'encarrega de la construcció d'un edifici i per  
      tant de recollir el material constructiu de la pedrera i de talar els arbres que  
      siguin necessaris. Un grup construeix una casa talaiòtica i una sala                  
      hipòstila. Un altre el talaiot i el tercer la murada. Aquesta feina es fa a la        
      vegada. 

    • Una vegada construït el poblat tots els fillets i filletes passen a col·locar les    
      figuretes i elements de Playmobil a la maqueta, repartint-los per tots els        
      edificis i elaborant els camps de conreu i de pastura.

    • Finalment els nens i els monitors parlen del recorregut que han realitzat i      
      es fan entre sí una breu avaluació.   

1. Continguts

 La periodització de la prehistòria de Menorca
La prehistòria de l’illa de Menorca ha estat estudiada per diversos equips 
d’investigació al llarg dels anys. Un dels aspectes que ha generat més 
controvèrsia entre els diferents equips és el de la periodització de la prehistòria 
de l’illa. Existeixen diverses propostes cronològiques, però a grans trets 
s’utilitzarà la proposta de definir dos grans períodes: l’edat del bronze i l’edat 
del ferro. El primer correspondria a l’etapa pretalaiòtica (2300 – 1200 aC) i la 
segona a l’etapa talaiòtica (1200 – 123 aC). A la vegada l’edat del ferro o època 
talaiòtica es pot dividir en dues fases: la primera i la segona edat del ferro, de 
les quals la primera equivaldria a l’època talaiòtica i la segona al talaiòtic final. 

L’edat del bronze a Menorca: context general
Aquesta etapa s’inicia amb l’arribada dels primers humans a l’illa. Les restes 
humanes més antigues són les documentades a l’excavació dels sepulcres de 
Biniai Nou (Maó), datades aproximadament al 2300 aC. Per tant, tenim 
constància que en aquestes cronologies l’illa de Menorca ja està habitada. Així 
s’inicia l’edat del bronze menorquí, o època pretalaiòtica que estaria datada 
entre el 2300 i el 1200 aC.
            
Pel que fa a l’àmbit domèstic, aquestes poblacions vivien en grups reduïts en 
poblats de navetes d’habitació. Aquestes estructures són cabanes de planta 
allargada i absidal construïts en tècnica ciclòpia (de grans blocs en sec). Pel que 
fa al món funerari trobem diverses estructures que van evolucionant en el 
temps. En primer lloc tenim els sepulcres megalítics que evolucionaran cap a 
les navetes de tipus intermedi i posteriorment les de planta allargada. A la 
vegada trobem també hipogeus (coves artificials) excavats a la roca.
            
A nivell social ens trobem amb una societat igualitària i pel que fa a l’economia 
estava basada en el conreu dels cereals i en la cria d’animals.

4  GUIA DE CONTINGUTS 
DEL PROFESSORAT
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  • Grup 2: Necròpolis
    • Comencem amb un paisatge que consisteix en una plana, un barranc i una     
      cala.
   
    • Divisió del grup en 3. Cadascú s'encarrega de la construcció d'un edifici i per  
      tant de recollir el material constructiu de la pedrera. El primer grup                
      construeix una naveta de tipus intermedi, el segon una naveta de planta        
      allargada i el quart una necròpolis d'hipogeus.

    • Una vegada construits els edificis, tots els fillets i filletes passen a col·locar    
      les figuretes i elements de Playmobil a la maqueta, repartint-los per tots els  
      edificis i posant l'aixovar perquè els morts tenguin un bon viatge cap a           
      l'altra vida.

    • Finalment els nens i els monitors parlen del recorregut que han realitzat i      
     es fan entre sí una breu avaluació.   

  - Els dos grup s’ajunten una altra vegada al diorama de la necròpolis. Allà, els    
    que han construït la necròpolis expliquen als seus companys que han               
    construït el poblat com són els monuments funeraris i tot allò relacionat amb  
    el món de la mort a la prehistòria de Menorca que han pogut aprendre             
    anteriorment. D’aquesta manera els alumnes repassen tot allò vist i es fa a si   
    mateixos una avaluació. 

  - A continuació tot el grup junt construeix el darrer monument funerari: el          
    sepulcre megalític. Ho construeixen simbòlicament d’un en un fins que             
    enterren el senyor major de Playmobil que els ha fet tota l’explicació.

  - Seguidament tot el grup es canvia de diorama i passa al poblat. El grup que     
    l’ha construït explica als seus companys allò que han fet i com era el món        
    dels vius i els seus edificis a la prehistòria de Menorca. D’aquesta manera els   
    alumnes repassen tot allò vist i es fa a si mateixos una avaluació.

  - Una vegada acabada aquesta feina, tots els nens junts passen a construir         
    simbòlicament i amb molt d'orgull el recinte de taula darrer element del          
    poblat. El recinte de taula es construeix simbòlicament amb una pedra per       
    cada fillet/a.

L’edat del ferro a Menorca: context general 
Segons les darreres investigacions realitzades a alguns del jaciments datats a 
l’edat del ferro a Menorca, podem estructurar aquest període, a grans trets, en 
dues fases: la primera i la segona edat del ferro. La primera etapa s’iniciaria 
aproximadament cap el 900 aC i duraria fins el 600 aC amb l’inici de la segona 
edat del ferro, fase que acabaria amb l’arribada dels romans el 123 aC. La 
primera equivaldria al període talaiòtic i la segona al talaiòtic final.
            
A trets generals la primera edat del ferro es caracteritza per l’abandonament o 
canvi d’ús dels antics assentaments de l’edat del bronze, la construcció de 
grans talaiots i els inicis d’un primer poblament urbà dels poblats d’aquesta 
etapa. És durant aquesta fase que també es van abandonant els antics rituals 
funeraris d’inhumacions col·lectives a navetes d’enterrament. Durant la segona 
edat del ferro l’arquitectura passa a ser molt més monumental i s’intensifica 
l’ús dels edificis religiosos com els santuaris i les taules. Quant al món funerari, 
es creen grans necròpolis d’hipogeus als barrancs i penya-segats de l’illa amb 
diversos rituals funeraris. 
           
 La societat de l’edat del ferro a Menorca es caracteritzava per tenir, 
segurament, una forta estratificació social i unes bases econòmiques basades 
en el conreu dels cereals i la ramaderia a partir dels ovicaprins, els porcs i les 
vaques.
            
És a finals de la primera edat del ferro que s’inicien els primers contactes amb 
el món fenicio-púnic, però no serà fins a l’inici de la segona fase que 
s’intensifiquen els contactes comercials amb els púnics d’Eivissa. A mitjans 
d’aquesta etapa tenim constància de diverses lleves de mercenaris indígenes 
que s’enrolen als exèrcits púnics.
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LES PRINCIPALS ESTRUCTURES D’ÀMBIT DOMÈSTIC 
DE LA CULTURA TALAIÒTICA DE MENORCA

La casa talaiòtica (o cercles d’habitació)
Anomenem cercles d’habitació de l’edat del ferro totes aquelles estructures 
domèstiques típiques de l’edat del ferro a Menorca i que van ser investigades 
per primera vegada per Maria Lluïsa Serra Belabre a partir de les excavacions 
al jaciment de Sant Vicenç d’Alcaidús (Alaior). Des de llavors ja se n’han excavat 
diversos a l’illa i gràcies a això aquests tipus d’estructures ja estan ben 
documentades.

Els cercles d’habitació, malgrat el seu nom, són edificacions de planta en forma 
de ferradura, amb façana plana i la resta de forma absidal. Estan construïts a 
partir de murs de doble parament pel que fa a les parets exteriors i murs de 
paraments simple a les parets interiors. Consten també de diverses pilastres 
que suportarien els sostres. Els cercles solen estar orientats al sud o sud-est 
per tenir una millor entrada de llum solar i resguardar l’interior del vent de 
tramuntana, molt fort a l’illa sobretot a l’hivern. Estructuralment consten d’un 
corredor d’accés on s’entra per un accés amb llinda. Seguint el corredor s’arriba 
a un pati central descobert on hi sol haver algun sitjot o cucó per recollir aigua 
o fer algun tipus d’activitat. A la banda nord-oriental del pati s’ubica la llar de 
foc o estructura de combustió, delimitada normalment per molins de mà de 
pedra sorrenca reaprofitats. Al voltant del corredor d’accés i del pati central es 
distribueixen els diferents espais i habitacions de l’edifici, que devien estar 
coberts per sostre vegetal. Com ja hem esmentat, l’element que mantenia el 
sostre eren les pilastres, que solen estar ubicades entre les habitacions i el pati.
            
 En els darrers anys alguns equips d’investigació han començat a estudiar unes 
estructures que es troben situades al davant de les façanes dels cercles i que 
semblen possibles patis relacionats amb les estructures d’habitació. El primer 
pati exterior excavat fou el del Recinte Cartailhac l’any 2008, seguit del pati 
davanter del Cercle 7. Actualment Amics del Museu de Menorca està excavant el 
pati davanter que es troba al sud el Cercle 6 i el Recinte Flaquer. 
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La sala hipòstila
Aquestes estructures solen estar normalment adossades a les cases 
talaiòtiques. Estan construïdes en grans blocs de pedra a les seves parets 
exteriors i pilastres centrals de tipus mediterrani (polilítiques; les de més avall 
tenen un diàmetre més petit que les de dalt.). El sostre de l’edifici sol estar 
coronat per grans lloses que es recolzen entre les parets exterior de la casa i 
les pilastres centrals. Aquestes pilastres polilítiques permeten que el pes sigui 
distribuït entre totes les parets i el sostre de lloses no s’ensorri.
            
No es té molt clar el seu ús, però el fet que estiguin adossades a les cases fa 
pensar en un ús domèstic. Les hipòtesis plantejades fins el moment apunten 
que podrien tenir la funció de magatzems o bé d’estables

La murada
Són estructures de tipus defensiu, però també de prestigi. Així com tots el 
poblats de Mallorca compten amb una murada, els menorquins no, essent 
normalment els més grans els que en tenen. Sembla que les murades d’aquesta 
època es comencen a construir a partir dels primers contactes amb els pobles 
de l’exterior, principalment amb els púnics d’Eivissa, que comencen a 
freqüentar Menorca cap el segle VI aC i sobretot a partir del segle V aC. Les 
murades solen tenir una porta d’accés amb llinda i en alguns casos presenten 
petits bastions d’influència púnica. Estan construïdes amb grans lloses i un 
petit sòcol de pedra. En alguns poblats, la murada aprofita murs de les cases 
talaiòtiques construïdes amb anterioritat, adossant-se a elles.

El talaiot
monument més abundós a l’illa, n’hi ha devers 275, tot i això és dels més 
desconeguts per la falta d’investigacions i excavacions arqueològiques. La gran 
majoria d’estudiosos n’han parlat però sempre de manera molt general. El seu 
nom deriva probablement de talaia.

Es tracta d’una torre troncocònica o troncopiramidal, les parets de la qual 
estarien bastides per una cara externa de grans blocs. Solen ser massissos, tot i 
que alguns presenten una cambra interior o un corredor. Alguns investigadors 
apunten que la majoria no serien massissos i presentarien cambres interiors, 
cosa que fins ara no s’ha pogut demostrar per la falta d’excavacions 
arqueològiques. Poden ser de planta circular o el·líptica amb un diàmetre molt 
variable que pot arribar, o fins i tot superar, els 20 metres i una alçada màxima 
d’entre 10 i 12 metres. .
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1. Continguts

 La periodització de la prehistòria de Menorca
La prehistòria de l’illa de Menorca ha estat estudiada per diversos equips 
d’investigació al llarg dels anys. Un dels aspectes que ha generat més 
controvèrsia entre els diferents equips és el de la periodització de la prehistòria 
de l’illa. Existeixen diverses propostes cronològiques, però a grans trets 
s’utilitzarà la proposta de definir dos grans períodes: l’edat del bronze i l’edat 
del ferro. El primer correspondria a l’etapa pretalaiòtica (2300 – 1200 aC) i la 
segona a l’etapa talaiòtica (1200 – 123 aC). A la vegada l’edat del ferro o època 
talaiòtica es pot dividir en dues fases: la primera i la segona edat del ferro, de 
les quals la primera equivaldria a l’època talaiòtica i la segona al talaiòtic final. 

L’edat del bronze a Menorca: context general
Aquesta etapa s’inicia amb l’arribada dels primers humans a l’illa. Les restes 
humanes més antigues són les documentades a l’excavació dels sepulcres de 
Biniai Nou (Maó), datades aproximadament al 2300 aC. Per tant, tenim 
constància que en aquestes cronologies l’illa de Menorca ja està habitada. Així 
s’inicia l’edat del bronze menorquí, o època pretalaiòtica que estaria datada 
entre el 2300 i el 1200 aC.
            
Pel que fa a l’àmbit domèstic, aquestes poblacions vivien en grups reduïts en 
poblats de navetes d’habitació. Aquestes estructures són cabanes de planta 
allargada i absidal construïts en tècnica ciclòpia (de grans blocs en sec). Pel que 
fa al món funerari trobem diverses estructures que van evolucionant en el 
temps. En primer lloc tenim els sepulcres megalítics que evolucionaran cap a 
les navetes de tipus intermedi i posteriorment les de planta allargada. A la 
vegada trobem també hipogeus (coves artificials) excavats a la roca.
            
A nivell social ens trobem amb una societat igualitària i pel que fa a l’economia 
estava basada en el conreu dels cereals i en la cria d’animals.

La funcionalitat dels talaiots és tal vegada el què ha generat més controvèrsia 
entre els diferents investigadors que han tractat el tema. S’ha dit que poden ser 
torres de vigilància i de control del territori o béns de prestigi de la comunitat. 
Alguns ho han interpretat com a zones d’hàbitat de personatges rellevants dins 
el poblat (tot i que això no té cap confirmació arqueològica). Altres ho han 
interpretat com a llocs de reunió o d’emmagatzematge i distribució d’aliments. 
Per tant estaríem dins una funció social i ideològica o de control de l’espai de la 
comunitat. 

Tenim diferents tipus de talaiots a la nostra illa i sobretot una gran variabilitat. 
A Menorca en podem trobar de planta circular i àmplia càmera interna amb 
columnes com el de Sant Agustí, altres amb corredor d’accés com el de Torre 
Vella d’en Lozano o Rafal Roig. Tal vegada el més freqüent és el massís, amb 
escales que portarien a un possible edifici a la part superior, com el de Trepucó. 
També podem trobar els esglaonats com el de Binicodrellet o Toràixer.

Pel que fa a la cronologia aquest també és un tema que ha generat moltes i 
diverses opinions entre els estudiosos. No coneixem encara la data de la 
construcció dels primers talaiots, però alguns investigadors han intentat 
aproximar-nos una mica a aquesta qüestió. Alguns plantegen la possibilitat que 
els primers talaiots es van construir al voltat del 1500 aC, altres al 1300 aC. 
Alguns altres proposen cap el 1100 aC com moment en què apareixen els 
primers tot i que no seria fins el 900/800 que començarien a proliferar. Altres 
prefereixen endarrerir la cronologia fins al 1050. Tot i aquestes propostes, s’ha 
de comentar que a partir de les darreres excavacions arqueològiques 
realitzades per un equip d’Amics del Museu de Menorca al jaciment de Cornia 
Nou, s’han pogut obtenir datacions radiocarbòniques d’un edifici adossat al 
talaiot que ha permès afirmar que aquest ja estava construït en un moment 
indeterminat entre el 1100 i el 900 aC i que, per tant, el talaiot ja estava fet 
entre aquestes dates.

Igual de dispar és la data de l’abandonament d’ús dels talaiots. Algun equip 
d’investigació posa el final dels talaiots entre el 700 i el 500 aC, mentre que 
d’altres proposen el 650 aC. 
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L’edat del ferro a Menorca: context general 
Segons les darreres investigacions realitzades a alguns del jaciments datats a 
l’edat del ferro a Menorca, podem estructurar aquest període, a grans trets, en 
dues fases: la primera i la segona edat del ferro. La primera etapa s’iniciaria 
aproximadament cap el 900 aC i duraria fins el 600 aC amb l’inici de la segona 
edat del ferro, fase que acabaria amb l’arribada dels romans el 123 aC. La 
primera equivaldria al període talaiòtic i la segona al talaiòtic final.
            
A trets generals la primera edat del ferro es caracteritza per l’abandonament o 
canvi d’ús dels antics assentaments de l’edat del bronze, la construcció de 
grans talaiots i els inicis d’un primer poblament urbà dels poblats d’aquesta 
etapa. És durant aquesta fase que també es van abandonant els antics rituals 
funeraris d’inhumacions col·lectives a navetes d’enterrament. Durant la segona 
edat del ferro l’arquitectura passa a ser molt més monumental i s’intensifica 
l’ús dels edificis religiosos com els santuaris i les taules. Quant al món funerari, 
es creen grans necròpolis d’hipogeus als barrancs i penya-segats de l’illa amb 
diversos rituals funeraris. 
           
 La societat de l’edat del ferro a Menorca es caracteritzava per tenir, 
segurament, una forta estratificació social i unes bases econòmiques basades 
en el conreu dels cereals i la ramaderia a partir dels ovicaprins, els porcs i les 
vaques.
            
És a finals de la primera edat del ferro que s’inicien els primers contactes amb 
el món fenicio-púnic, però no serà fins a l’inici de la segona fase que 
s’intensifiquen els contactes comercials amb els púnics d’Eivissa. A mitjans 
d’aquesta etapa tenim constància de diverses lleves de mercenaris indígenes 
que s’enrolen als exèrcits púnics.

La taula
La taula i el recinte que l’envolta és un símbol únic i exclusiu de Menorca. 
D’aquest monument se n’han fet nombroses investigacions ja des d’antic. Ramis 
i Armstrong al segle XVIII ja en parlen, però no és fins les excavacions de 
Margareth Murray a sa Torreta de Tramuntana i a Trepucó que en tenim les 
primeres dades científiques. Se’n comptabilitzen una trentena en tota l’illa, 
però no totes estan completes. El nom de taula prové d’un terme popular que 
s’ha transmès al vocabulari científic.

Una taula és una columna monolítica de base rectangular coronada per un 
capitell que li dona la característica forma de T gegantina. La taula està 
relacionada amb un recinte de planta en forma de ferradura, absidal i amb la 
façana lleugerament còncava. Sol estar ubicada generalment a prop d’un 
talaiot i, com a molt, en podem trobar una per poblat. L’excepció la trobem amb 
el jaciment de So Na Caçana, on els arqueòlegs que l’excavaren identificaren 
més d’un recinte de taula, cosa que portà a la interpretació que aquest 
jaciment podria haver estat una zona ritual.

El caràcter religiós de la taula és acceptat per unanimitat per els investigadors. 
Si deixam de banda les interpretacions antigues sense fonaments arqueològics 
com les que diuen que seria un altar de sacrificis, un lloc de culte funerari o una 
zona de descarnament. Els arqueòlegs actuals mostren cautela respecte a 
aquestes interpretacions. Tot i així és possible que la taula fos la representació 
simbòlica d’alguna divinitat on s’hi fessin àpats rituals, tot relacionat com a 
zona de caràcter marcadament màgic-religiós.

Com ja em comentat la taula és una part més d’un edifici que té una planta en 
forma de ferradura, amb murs exteriors de doble parament i de tècnica 
ciclòpia. Amb façana còncava i entrada amb llinda. L’element central d’aquest 
recinte per tant seria aquesta gran T. L’interior del recinte de taula estaria 
dividit per diverses pilastres adossades al mur que estarien coronades per un 
capitell i que segurament delimitarien capelles. Davant la taula o just a la dreta 
hi hauria una estructura de combustió on s’hi han documentat restes d’ofrenes. 
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Un dels debats més comuns quant a l’estructura del recinte de taula és si estava 
o no cobert. Alguns autors creuen que el recinte de taula seria un conjunt 
totalment a cel obert ja que les parets exteriors són poc gruixades, no s’han 
trobat restes de coberta i perquè les bigues de fusta haurien de ser massa 
llargues. Altres investigadors pensen que estaria parcialment tapat, mentre que 
altres defensen que estaria totalment coberta i que la taula seria l’element 
central que sustentaria la coberta.

A partir de l’excavació de la Taula de Torralba d’en Salort i de Binissafullet s’ha 
pogut conèixer una mica més quins eren els rituals que es podien fer dins els 
recintes de taula. Es va poder observar que just al davant de la taula s’hi 
dipositaven ofrenes i s’hi sacrificaven animals. Els ossos de fauna aparegueren 
trossejats i cremats i mesclats amb ceràmiques, cosa que s’interpreta  que 
almenys una part dels animals foren consumits o ofrenats. En relació amb els 
sacrificis tenim les nombroses restes d’àmfores binàries rompudes i 
escampades i les ceràmiques indígenes i d’importació amb ossos a l’interior. 
Tot això fa pensar que als recintes de taula s’hi haurien fet libacions de vi i una 
posterior rompuda del recipient. En relació amb això tenim la figuera de bronze 
d’un brau i les ceràmiques que representen a la deessa púnica Tanit, 
representació del cicle agrari i deessa de la fertilitat. 

Quant a la cronologia dels recintes de taula, hi ha disparitat d’opinions pel que 
fa als moment de construcció i d’abandonament. Alguns autors defensen que 
seria cap a l’any 1000 aC que es començarien a construir les taules. Altres 
equips d’investigació defensen que les taules serien com a molt antigues del 
800/700 aC  i finalment n’hi ha qui retarden molt més aquesta data fins el 650 
aC o el 500 aC. Tot i així a la reexcavació feta a Trepucó fa un anys, en un edifici 
per sota del recinte de Taula, tenim una datació de l’any 1000 aC, per tant la 
taula hauria estat construïda en un moment posterior a aquesta data. 
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LES PRINCIPALS ESTRUCTURES D’ÀMBIT FUNERARI DE LA 
PREHISTÒRIA DE MENORCA

El sepulcre megalític
Com indica el seu nom, els sepulcres megalítics (també conegut com dolmens) 
són construccions de tipus funerari construïts en tècnica ciclòpia, és a dir amb 
gran pedres. Es troben sempre aïllats, tot i que a les seves proximitats hi sol 
haver algun poblat. Cronològicament estan datats entre finals del calcolític i 
l’edat del bronze, és a dir durant el pretalaiòtic. A partir de diverses 
excavacions arqueològiques a diferents sepulcres megalítics s’ha pogut 
constatar que aquests es comencen a construir al voltant de l’any 2000 aC. 
Els sepulcres megalítics els trobem principalment a l’est de l’illa, essent els més 
coneguts els de Ses Roques Llises, Alcaidús i Momplè, entre altres.
            
Tipològicament tenen planta rectangular formada per grans lloses que el 
tanquen. L’accés es fa per una d’aquestes grans lloses que es troba perforada a 
la qual s’hi arriba a través d’un corredor d’accés també tancat amb lloses, però 
de dimensions molt més reduïdes. Sembla que el sostre de l’edifici també 
estava tapat amb lloses de grans dimensions que li donarien la impressió de 
caixa rectangular. A més es té constància que els sepulcres megalítics estarien 
coberts amb pedres i terra, segons semblen indicar les restes documentades 
durant les excavacions arqueològiques, fet que els faria semblar a un túmul. 
            
Els sepulcres megalítics excavats ens han donar una interessant informació per 
conèixer quin tipus d’enterraments s’hi feien al seu interior. Es tracta 
d’enterraments col·lectius on s’ha documentat que les restes humanes trobades 
als seus interiors estan formades per tot tipus d’individus, sense diferenciació 
social ni sexual, mesclats entre si i molt remenat probablement per 
l’acumulació de restes i pel pas del temps. Els únics enterraments que no es 
troben al seu interior són els infantils. Els morts eren enterrats amb aixovar, del 
qual se n’ha de destacar els elements metàl·lics com ganivets i objectes 
decoratius de coure i bronze. Botons en forma de V i elements ceràmics com 
petits vasets ovalats. 
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Les navetes
Aquests monuments són enterraments col·lectius que trobem repartits per tota 
l’illa de Menorca. Són jaciments aïllats, però a l’entorn de diversos poblats. El 
nom de naveta significa “nau invertida” fent referència a la seva forma.
           
Tenim dos tipus de navetes, les de tipus intermedi i les de planta allargada, sent 
les primeres més antigues que les segones. 

Les navetes de tipus intermedi
Aquests edificis funeraris són una evolució del sepulcre megalític. Les trobem a 
la part de llevant de l’illa, de les quals en són les més conegudes les navetes de 
Biniac-L’Argentina Oriental i Occidental.  Tenen planta circular o ovalada i estan 
construïdes en tècnica ciclòpia i en grans blocs desbastats. Les parets exteriors 
presenten diverses cares de grans blocs i al seu interior hi trobem la cambra 
funerària, generalment de planta rectangular o lleugerament ovalada. S’hi 
accedeix a partir d’un corredor que dóna a una llosa perforada. La cambra 
interior es tanca a partir de la tècnica d’aproximació de filades que va 
aproximant de cada vegada més les dues parets exteriors fins el punt que 
poden ser ajuntades amb grans lloses horitzontals que formen el sostre.
            
Són també tombes col·lectives, sense diferenciació social ni sexual (excepte els 
enterraments infantils que són inexistents) i amb un ric aixovar. 
           
 Cronològicament estan datades entre el bronze inicial i el bronze final.

Les navetes de planta allargada
Són l’evolució de les navetes de tipus intermedi, les quals les trobem repartides 
per tota l’illa. Les més conegudes són les d’Es Tudons o les dues navetes de 
Rafal Rubí.

Tenen forma allargada, amb façana recta o lleugerament còncava i la part de 
darrera en forma absidal. Estan construïdes en tècnica ciclòpia. Les parets 
exteriors solen tenir diverses línies de blocs de pedra que tanquen la cambra 
interior. Aquesta està dividida en dos pisos de planta allargada i quadrangular. 
El pis inferior està coronat per grans lloses horitzontals que fan de sostre i a la 
vegada fan de base per el terra del pis superior. A l’interior de les navetes s’hi 
accedeix a través d’una porta que duu a un corredor i que comunica amb el pis 
inferior i, a la vegada, a una petita càmera vertical que porta al pis superior.
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La taula
La taula i el recinte que l’envolta és un símbol únic i exclusiu de Menorca. 
D’aquest monument se n’han fet nombroses investigacions ja des d’antic. Ramis 
i Armstrong al segle XVIII ja en parlen, però no és fins les excavacions de 
Margareth Murray a sa Torreta de Tramuntana i a Trepucó que en tenim les 
primeres dades científiques. Se’n comptabilitzen una trentena en tota l’illa, 
però no totes estan completes. El nom de taula prové d’un terme popular que 
s’ha transmès al vocabulari científic.

Una taula és una columna monolítica de base rectangular coronada per un 
capitell que li dona la característica forma de T gegantina. La taula està 
relacionada amb un recinte de planta en forma de ferradura, absidal i amb la 
façana lleugerament còncava. Sol estar ubicada generalment a prop d’un 
talaiot i, com a molt, en podem trobar una per poblat. L’excepció la trobem amb 
el jaciment de So Na Caçana, on els arqueòlegs que l’excavaren identificaren 
més d’un recinte de taula, cosa que portà a la interpretació que aquest 
jaciment podria haver estat una zona ritual.

El caràcter religiós de la taula és acceptat per unanimitat per els investigadors. 
Si deixam de banda les interpretacions antigues sense fonaments arqueològics 
com les que diuen que seria un altar de sacrificis, un lloc de culte funerari o una 
zona de descarnament. Els arqueòlegs actuals mostren cautela respecte a 
aquestes interpretacions. Tot i així és possible que la taula fos la representació 
simbòlica d’alguna divinitat on s’hi fessin àpats rituals, tot relacionat com a 
zona de caràcter marcadament màgic-religiós.

Com ja em comentat la taula és una part més d’un edifici que té una planta en 
forma de ferradura, amb murs exteriors de doble parament i de tècnica 
ciclòpia. Amb façana còncava i entrada amb llinda. L’element central d’aquest 
recinte per tant seria aquesta gran T. L’interior del recinte de taula estaria 
dividit per diverses pilastres adossades al mur que estarien coronades per un 
capitell i que segurament delimitarien capelles. Davant la taula o just a la dreta 
hi hauria una estructura de combustió on s’hi han documentat restes d’ofrenes. 

Aquestes navetes presenten el mateix tipus d’enterrament que l’anterior, 
podent-hi haver al seu interior fins a cent individus. Els ossos solen aparèixer 
molt remenats, ja que quan es feien nous enterraments, les restes antigues 
eren decantades. L’aixovar també és molt variat, amb ceràmiques i metalls 
diversos.

Cronològicament estan datades aproximadament entre el bronze mitjà i el 
bronze final (1400 – 1100 aC.), utilitzant-se també a inicis del ferro (fins el 900 
aC a Es Tudons).
 
Les necròpolis d’hipogeus
 Les necròpolis o “ciutats dels morts”, com el seu nom indica, són grans 
cementiris d’època talaiòtica. Aquestes necròpolis estan formades per un 
conjunt de coves i hipogeus (coves artificials) excavats a la roca, de les quals 
Calascoves, Es Canutells i Cala Morell en són les més conegudes. Un cop es 
deixen d’utilitzar les navetes, les necròpolis seran el nou sistema d’enterrament 
durant l’edat del ferro, és a dir durant el talaiòtic i el talaiòtic final. Però no tots 
els enterraments d’aquesta època es fan en necròpolis, si no que també podem 
trobar coves artificials o hipogeus que no formen part d’aquests grans 
cementiris i que apareixen aïllades o en un nombre molt menor de coves.
           
 Les necròpolis solen apareixen en barrancs i en penyals de la costa i poden 
tenir un nombre diferents de coves. En podem trobar amb poques coves, o amb 
un nombre molt elevat, com és el cas de Calascoves, on se’n poden contar unes 
noranta.
           
 Tipològicament les coves o hipogeus poden ser de diferent tipus, segons el 
moment de construcció, essent molt més senzilles les més antigues. Les 
primeres són petites coves tancades amb parament ciclopi, les següents coves 
de reduïdes dimensions,mentre que les terceres són grans amb columnes 
internes i diferents cambres.
            
Es tracta també d’enterraments col·lectius igual que a les èpoques anteriors, 
però amb un aixovar molt més extens i ric.
            
Cronològicament trobem aquestes necròpolis al bronze final (1200-750 aC.), al 
talaiòtic i l’època romana. 
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Un dels debats més comuns quant a l’estructura del recinte de taula és si estava 
o no cobert. Alguns autors creuen que el recinte de taula seria un conjunt 
totalment a cel obert ja que les parets exteriors són poc gruixades, no s’han 
trobat restes de coberta i perquè les bigues de fusta haurien de ser massa 
llargues. Altres investigadors pensen que estaria parcialment tapat, mentre que 
altres defensen que estaria totalment coberta i que la taula seria l’element 
central que sustentaria la coberta.

A partir de l’excavació de la Taula de Torralba d’en Salort i de Binissafullet s’ha 
pogut conèixer una mica més quins eren els rituals que es podien fer dins els 
recintes de taula. Es va poder observar que just al davant de la taula s’hi 
dipositaven ofrenes i s’hi sacrificaven animals. Els ossos de fauna aparegueren 
trossejats i cremats i mesclats amb ceràmiques, cosa que s’interpreta  que 
almenys una part dels animals foren consumits o ofrenats. En relació amb els 
sacrificis tenim les nombroses restes d’àmfores binàries rompudes i 
escampades i les ceràmiques indígenes i d’importació amb ossos a l’interior. 
Tot això fa pensar que als recintes de taula s’hi haurien fet libacions de vi i una 
posterior rompuda del recipient. En relació amb això tenim la figuera de bronze 
d’un brau i les ceràmiques que representen a la deessa púnica Tanit, 
representació del cicle agrari i deessa de la fertilitat. 

Quant a la cronologia dels recintes de taula, hi ha disparitat d’opinions pel que 
fa als moment de construcció i d’abandonament. Alguns autors defensen que 
seria cap a l’any 1000 aC que es començarien a construir les taules. Altres 
equips d’investigació defensen que les taules serien com a molt antigues del 
800/700 aC  i finalment n’hi ha qui retarden molt més aquesta data fins el 650 
aC o el 500 aC. Tot i així a la reexcavació feta a Trepucó fa un anys, en un edifici 
per sota del recinte de Taula, tenim una datació de l’any 1000 aC, per tant la 
taula hauria estat construïda en un moment posterior a aquesta data. 
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3. Recursos online
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