i de
delstreballsde prospecció
Metodologia
desa Bassa
del dragatge
controlarqueológic
Nova(Portocolom)
Menéndez
AlbertMartín
Rengel
NúriaMartínez
Izaguirre
Lacoste
Manuel
MateuRieraRullan
Sarabia
JoanSantolaria
SecoÁlvarez
Myriam

lntroducció
SA,1dependent
de la Conselleria
i 0bresPortuáries,
Portsde leslllesBalears,
Infraestructures
de l'empresa
Davantl'encárrec
un equip
NúriaMartínezRengeli MateuRieraRullan,varenorganitzar
del Governbalear,elsarqueólegs
d'ObresPúbliques
per poderfer la prospecciópréviai el controlarqueológicdel dragatgede leszonesde sa Bassai es Rivetóde Portocolom
(Felanitx),
que haviademanatel senyorJaumeCardell,cap de la Secciód'Arqueologia
del Departament
de
i Etnologia
del Consellde Mallorca.
Territori
i possible
modelpera futucoma precedent
la qualserviria
Tothomteniaclarques'eraal davantd'unafeinamoltcomplexa,
ja queestractavadel primercontrolarqueológic
afegit
a Mallorca.
Un problema
rigorósd'un dragatge
resfeinesde dragatge,
(senseaquesta
professionals
d'immersió
i ambtitulacions
amb experiéncia
en feinesde dragatge
era la mancad'arqueolegs
a Mallorca.Pertant,s'hagueren
feinesprofessionals
sotal'aigua),els qualsereninexistents
titulacióno es podenrealllzar
que garantísuna
peraconseguir
subaquátics
de la Península
amb personal
un nombremínimd'arqueólegs
de fer gestions
rigorosai la continuiTat
de lesobres.
metodologia
de la manerasegüent:un totalde cinc dil'equiparqueológic
va quedarestructurat
Un cop feteslesgestionspertinents,
professionals
d'immersió(AlbertMartinMenéndez,
submarinistes
amb titulacions
rectors,tresdelsqualserenarqueólegs
(NúriaMartínezRengeli MateuRieraRullan).A
i dosarqueólegs
terrestres
Sarabia),
MyriamSecoAlvarezi JoanSantolaria
i l'altnivellcientífic
de la investigació
arqueode lesfeinesde dragatge
delcontrolarqueológic
més,pergarantirla continuitat
Lacoste
iJoshanGaldona
Stinus.2
més:Manuellzaguirre
tambéquedareninscritsa I'equipdosprofessionals
ldgicai histórica,
aquestequipes va fer
lliuradaal Registre
Generaldel Consellde Mallorca,
una notificació
Desdel 21 de febrer,mitjanEant
del dragatge
de sa Bassai es Rivetóde Portocolom.
clrrec del controlarqueológic
acuradade leszones
teniaclarque caliauna prospecció
ElsmotiuspelsqualsI'equipdirectord'aquestcontrolarqueológic
principalment
que s'haviende dragarerenderivades
delsquatrepuntssegüents:
de la Universitat
de Felanitx,dels professors
1. En l'informepresentata Ports,al Consellde Mallorcaia l'Ajuntament
subaquátiques
a
de restesarqueoldgiques
la preséncia
de les lllesBalearsBartomeuSalvái ManelCalvo,s'exposava
Portocolom.3
la preséncia
d'aquestes
restesarqueconfirmaven
de pescadors,
habitants
o estiuejants
a Portocolom
2. Lesinformacions
Mésendavant,la mateixaGuárdiaCivili el personaldel porttambéens varenalertarde llocson apareixien
ológiques.
elementscerámicsd'épocaantiga.
del lloc,com a mínim,
feienpensaren una importantfreqüentació
3. El caiati la protecciónaturaldel portde Portocolom
jacimentsd'épocaprehistdrica
tambéfeienevident
de lescontrades
i importants
des de l'épocaantiga.tls nombrosos
que representás
del portpermeteren
una ocupaciómarineradel llocdesdel segonmil.lenniaC,Aquestesparticularitats
tant a l'época
de la costadel llevantde Mallorca,
un paperimportantdins les rutesd'entradai sortidade mercaderies
com a la modernaicontemporánia.
medieval
L Desd'aquivolemmostrarel nostrereconeixement
per I'excel'lent
tracteque hem rebutt per lesfacilitais
al personal
d'aquesta
ernpresa,
que ens handonatperpoderferla nostrafeinaei millorpcssible.
2 La duresai la duradade I'obr¡han fei que tanrbes hagihagutde recórrera arquedlegs
suplents,
tant d'aiguacom de terra.Aquests
Castellano,
Sebastiá
Higueras-Milena
Joséir4anuel
Castellano,
lciarAlonsoDíazde Alda,AuroraHigueras-Milena
han estatels següents:
la professional
tat i la
DamiáRamisBernadi CarlesVelascoFelipe.A tots,els agraimla paciéncia,
MunarLlabrés,lbrahimNoureddtne,
resisténcia.
:JPeraquestmotiu,el 19 de febrerde 2005es va fer una reunióamb el professor
Savá,a ft que ens nformásde tot el que se'n
Barto,"neu
s a b¿ ' ' n sa q - e l lm o ' n c n l .
I2I

I

4. Lescaracterístiques
físiquesde I'entradai elsventspredominants
alazona indiquenque les maniobres
d'entradai de
sortidadel port podenarribara ser forgaconflictives.
en
els
diesde fortstemporals,dins el mateixport es poden
A més,
podrienhaverprovocataccidentsi/o
donarfortsvents,correntsi onesforqaconsiderables.
Totesaquestescircumstáncies
enfonsaments
dinsla mateixarada,tal com segueixsucceintcadahivern.
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Lesfeinesarqueológiques
subsidiáries
al dragatge
a Portocolom
es podendividiren tresgransblocs:un, el primeri previ
a qualsevol
feinade la draga,és la prospecció;
el segonblocés relacionat
amb el controlmentrees draga,iel tercerés el
tractament
del material
trobati I'estudid'aquestmaterial.
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1. Prospecció
principal
quines
Lobjectiu
delesfeines
deprospecció
ésidentificar
restes
arqueológiques
i determinar
zones
espodrien
i quines
dragar
no.
generalde l'operació
Aquestainvestigació
arqueológica
es va limitara I'impacte
de dragatge
al fonsmarí;concretament,
al
paquetsedimentari
existent
fins una profunditat
de dos metresdesde la láminad'aigua,segonsrecolliael projectede dragatge.No obstantaixó,I'experiéncia
ens mostraque lescoteslímitde dragatgemarcadesen els projectesse solenrespectar
depenentde la formade contractació,
del tipus d'obres,de l'especificitat
dels equipstécnicsutilitzats,
etc. Per tant,en
prevenció
d'aquesta
circumstáncia
es va considerar
l'impactearqueoldgic
fins unacotade 2,50 m desde la láminad'aigua,
és a dir,0,50 m mésque la cotaestablerlaper al dragatge.
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El blocde lesfeinesde prospecció
va constarde quatrefases:
Primerafase.Treballde recercai gabinetper recollirinformacions
de troballes
arqueológiques
i d'esdeveniments
histórics
relacionais
amb els llocson s'haviade dragar.
Segonafase.Prospecció
subaquáticade la superfíciedel sedimentde totesleszonesafectadespel dragatge.Aquíja es va
poderidentificartota una zonaon apareixiamaterialarqueoldgic(figuresI i 2).
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Figura 1. Vora,coll, anses i parf de la panxa d'una ámfora africana,
Keay 62 (autoi: Manuel lzaguirre).

Figura 2. Vora,coll, ansa i part de la panxa d'una ámfora itálica,
Qres.2/4 (autor: Manuel lzaguirre).

Tercera
fase.Prospecció
subaquática
de l'interior
del sedimentmitjanqant
el testimonide penetració.
Aquestaintervenció
ha consistit
a clavarmanualment
unavaretad'1,60m al fons,amb la finalitatde detectarla preséncia
de capeso materials
de diferentconsisténcia
o Ia preséncia
de la rocamare.A lazonade sa Bassaes varenprospectar
un totalde 41 zones.El
sistemaper prospectar-les
consistia
a marcarun punt cential'a'cada
una i, a partird'aquestpunt,s'establien
unesárees
circularsd'uns25 m de diámetreon es feienun mínimde20 sondeigs
(figura5).
amb elstestimonis
esmentats
subaquática
de l'interior
delsedimentmitjanqant
Quartafase.Prospecció
sondeigs
arqueológics.
Aquestssondeigs
s'hanfet
pertotesleszoneson s'haviade dragar,perósobretotalláon apareixien
materialarqueológic
en superfície
o anomalies
de
consisténcia
detectades
que s'hanfet són de plantaquadrada
amb elstestimonis
de penetració.
arqueoldgics
Elssondeigs
d'1 metrede costat(figures5 i 0. Coma riormageneral,la cotafinal delssondeigsha arribata la rocamareo al límitfinal
de dragatge,
és a dir,entre2 i 2,5 m desde la láminad'aigua.No obstantaixó,en algundelssondeigs
s'ha penetratfinsa
que aquestaestigués
persotadel límitde dragatge.
la rocamare,.enóara

¡

Figura 3. Treballsde prospecció amb testimoni de penetrac¡ó(autor: Manuel lzaguirre).

(autor:MateuRieraRullan).
Figura4. Zonesprospectades
ambtestimoni
de penetració
Un cop efectuats
totsaqueststreballsde prospecció
es donavallum verdaper dragarels llocson no haviaaparegutcap
arqueológic,
s'hifeiennoussondeigs
restaarqueoldgica
d'unamínimaentitat.En canvi,al llocon sí que es trobavamaterial
per saberI'entitatreal d'aquestmaterial(figura7)" Finalment,gráciesa totesaquestesfeinesdutes a terme,es va poder
(figura8).
un noujacimentarqueoldgic
subaquátic,
totalmentinéditpera la comunitatcientífica
identificar
es trobaa I'extrem
sud-estde sa Bassa
váremanomenar
Aquestjaciment,que nosaltres
mateixos
de la Puntade sa Bateria,
d'épocarom¿na,bizantina,
S'hi han poguttrobarmaterials
a una zonad'ancoratge
i embarcador.
i semblaque correspon
que el límitde ponentd'aquestjahan permdsobservar
islámica,medievalcristianai moderna.Lesfeinesde prospecció
cimentes troba entreels punts de les coordenadesUTM, Europa50: X-3i522855 Y-4363302iX-3I522882Y-4363256
(figura8). Aquestlímits'hadocumentat
de la realització
de sondeigs
visualsuperficial,
a partird'unaacuradaprospecció
d'1 m2. Lessetcaleson no es va trobarcap
de penetració,
i de l'execució
amb testimoni
de finsa 36 calesarqueoldgiques
els quals
elementarqueoldgic
varenservirper delimrtar
el jaciment,peró,a més,es varendonar20 m més de protecció,
del dragatgei de les
tampocno es veurienafectatspel dragatge.Támbécal fer notarque a caUsade les caraclerístiques
precaucions
que s'hanpres,no es va crearcap tall pronunciat
al sedimentproperal jacimenti, pertant,tampocno se'nva
posaren perillla preservació.
r23

La troballamés cridanerade les que s'han produitdurant
l'execució
de lescalespervalorari delimitarel jacimentarqueológic
correspon
a un derelicted'épocaantiga.Se n'ha
trobatunasdriede fustes,que ocupenen unasuperfície
de
0,90x 0,50 m. Representen
un extremdelconjuntd'unvaixellque,en principi,segueixlatradicióconstructiva
romana.
Aquestconjuntes componde quatretraquesde pi, de color
clar,en unescondicions
de conservació
moltdolentesi molt
atacadesper la broma(Teredonavalis).Estanassemblades
en posicióquasihoritzontal
i presenten
unadirecciórespecte del nordde 300 graus{figuresI i 10. El materialcerámic
que semblaque es podriaassociara aquestesfustescorresponal tempsde l'lmperiromá.D'entreaquestmaterial
(Almagro
lesámforessud-hispániques
destaquen
51 C).
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Figura 5. Treballsde sondeig arqueológic (autor: Manuel lzaguirre)
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Figura 6. Sondeigsarqueológicsrealitzats: (autor: Mateu Riera Rullan)
A!

I

Figura7.Sondeigsarqueológics
realitzats:apareixen
marcatsennegretotselsllocson
apareguématerialarqueoldgic(autor:
MateuRieraRullan).
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Figura 8. Zona de protecció del jaciment de la Punta de sa Bateria (autor: Mateu Riera Rullan).

Figura 9. Restesde les fustes del vaixell romá (autor: Manuel lzaguirre)

Figura 10. Resfesde les fustes del vaixellromá (autor: Manuel lzaguirre).
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2. Control
deldragatge
de la Puntade sa Bateriaiatésque es va constatar
Alazonade sa BassaNova,atesala preséncia
deljacimentarqueológic
que aquellindretmai no s'haviadragat,es va establirel protocolde controlsegüent:
subaquátics
revisava
la zonadragadael dia anterior
Cadamatí,abansde comenqara dragar,un equipde dos arqueólegs
(figura11),el tall i la zonaque s'haviade dragara continuació.
Durantaquestaimmersióes recolliael materialque pogués
de lajornada.Aquest
i, finalment,
si no apareixia
cap restaarqueológica
es donavallumverdaal dragatge
aparéixer
d'entitat,
necessáries
subaquátics
restavade guárdiatot el tempsde dragatgei tambéfeiatotesles immersions
equipd'arqueólegs
tot tipusd'incidents.
oeranarcontrolant

de lazonadragada(autora:
AuroraHigueras-Milena).
F¡gura11.Revisió
pelsforatsdel
Així,l'aigua,el lloti l'arenapassaven
Es controlava
tot el sedimentdragatmitjanqant
un garbello (graella>.
(figuresl2 i 13).
garbell,mentreque elselementsmésgrossos
quedavensobreI'enreixat

Figura12. Garbellper controlarel sedimentdragat(autor:Mateu
RieraRullan).
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Figura13. Detalldel garbell (autor:Mateu RieraRullan)

.

FiguraJ4. Tasquesde controldel dragatgem¡tjanQantel garbell (autor:Mateu RieraRullan)

per
Figura16. Rettradade! cistellde seguretat(autor:Mateu RieraRullan)
amblesmáqutnes
Figura15.Treball
AuroraHiguerastriturarlesalgues(autora:
M¡lena).
Sobreel garbell,un altreequip,formatperdos obrersi per un o dosarquedlegs,
de tot tipus
d'algues,pedreso escombraries
destriavael materialarqueoldgic
(figura14). Per a aquestafeinaeren imprescindibles
dues máquinesKárcher
que anaventriturantlesabundantsalguesque taponaven
els foratsdel !arbell
(figura 15).
d'un cistellde seguretat,
on s'acumulava
Elgarbellesmentatanavaacompanyat
durantel tempsde dragatge
tot el materialque poguésescaparals arqueólegs
(figura15). Una vegadaple,aquestcistelles retiravamitjanqant
un camiógrua
i se n'abocava
el contingutal \erra,perquéels arqueóo una retroexcavadora
legs posteriorment
el revisassin(figura17). Amb aquestsistemaes recuperava
que hi poguéshaverdisperspertota la
prácticament
tot el materialarqueoldgic
de possibles
derelictes
o
badia.A més,tambépermetiadescartarla destrucció
jacimentsque s'haguessin
escapata la prospecció
el garbell,tambées feiaun seguiment
A partdel controldel sedimentmitjanqant
aixÍ,el llocon
diaride la zonadragadaamb GPS,per poderanardocumentant,
per poderarribar
Aquestafeinaés fonamental
apareixia
el materialarqueológic.
i tambéperpoderalertarde la preséncia
de lestroballes
a entendrela distribució
(figura18).
de nousjacimentsarqueologics
Figura17. Revisiódel mateñaldel cistellde
seguretat(autor:Mateu RieraRullan).
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Figura 18. Localitzaciódels indrets on ha aparegut material cerámic d'época prehistórica (autor: Mateu Riera Rullan).

delmatetial
3. Tractament
ques'han
recuperar
lotcerámic,
s'hapogut
unimportant
lescampanyes
fetdurant
delsanys2005i2006
Ambelstreballs
que va desde c. 2000aCfinsals nostresdies.Entreaquestmaterial
restesde tonells
que abraqaunacronologia
destaquen
gerresd'épocaislámica;
alfábiesd'épocamedieval
crisámforesd'épocapúnica,romanai bizantina;
d'épocapretalaiótica;
duesbalesde canófetesde pedra.
tiana,etc. D'entreel materialno cerámicsobresurten
que consta
d'actuació,
i de controlha seguitun protocol
arqueoldgic
aparegut
durantlesfeinesde prospecció
Totel material
rlo las fasos aaoirénfe.

perevitarqueesdesintegri
un coptretdelmedimarí.
Totel material
recuperat
de la marrequereix
serdessalat,
Dessalatge.
quehempracticat
parteix
en aiguadolqael tempsmínimd'unmes,canviant
de tenrrel material
arqueológic
Eldessalatge
cadadia(figures
I'aiguaprácticament
19 i 20)

i

Figura 19. Dessalatgedel material cerámic (autor: Mateu Riera
Rullan).

del materialcerámic(autor:MateuRiera
Figura20. Dessalatge
Rullail.

amb aiguaiamb un raspallsuau.
totala brutorenganxada
al material,
simplement
Neteja.S'elimina
totselsfragments
d'unamateixa
eramirard'enganxar
de lespeces.Latascasegüentqueesfeiaambel material
Remuntatge
tenir
de quintipusés,a quinaépocacorrespon,
peqa,per podersabermillorqué erael que es teniaa lesmans,determinar
del nombremínimd'individus,
etc.(f¡gura
21).
una ideamésaproximada
rza

a tot el materialtrobat,per podersaberel lloc exacted'on va sortiri les caracSigtatge.Es posala numeracióidentificativa
de la troballa.
terístiques
primera llapisi desprésinformatitzat.
Dibuixdetot el materialsignificatiu,
lnventari,classificaciói estudi del materialaparegut.

Figura21. Treballde remuntatgede les peces(autora:Aurora
Hisueras-Milena).

