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Durant els mesos de juny i juliol de 2017, un grup 
de professors i alumnes de la Universitat de Boston 
vam tornar a Menorca, a la catorzena campanya 
de treball arqueològic i històric a l’illa. Des que el 
2001 es va iniciar l’Escola d’Arqueologia, la univer-
sitat americana ha col·laborat o investigat en dife-
rents jaciments: Talatí de Dalt, Torre d’en Galmés, 

l’illa del Rei i, el 2017, a tot Menorca, utilitzant-la 
com un laboratori a l’aire lliure per analitzar la ges-
tió del patrimoni arqueològic.

Les primeres campanyes d’excavació a Torre d’en 
Galmés van contribuir a conèixer millor el període 
posttalaiòtic del jaciment i la seva reocupació anda-
lusina. Després del descobriment d’una cuina medi-
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aquests espais. L’excavació d’aquest any ens 
ha revelat tot un conjunt de nous elements 
que van donant de cada vegada més forma 
al recinte de taula de sa Cudia: un possible 
nínxol situat al mur perimetral interior de 
la façana, a l’oest de l’entrada; part d’una 
possible pilastra interior adossada al mateix 
mur, a la part de l’absis, i la part superior 
d’un dels dos blocs que se solen trobar a 
banda i banda de la pedra suport. 

Quant als materials recuperats durant 
l’excavació, encara en fase d’estudi, es pot 
destacar la gran quantitat de fragments ce-
ràmics que corresponen tant a objectes de 
fabricació indígena, com a vaixella d’im-
portació; l’àmfora punicoebusitana és la 
que conforma la concentració més repre-
sentativa dins d’aquest darrer grup. 

Per altra banda, s’han realitzat tasques 
de conservació-restauració a la façana del 
recinte de taula. Es va haver d’extreure una 
soca d’ullastre amb l’ajuda de la grua, cosa 
que va obligar a desmuntar part del mur 
oest de la façana per extreure’n les arrels i 
tornar-lo a muntar. 

TRES ANYS D’ESCOLA
Com s’ha mencionat al principi, el projec-
te s’emmarca dins una escola internacional 

d’arqueologia, la qual, després de tres anys 
de feina, es pot dir que s’ha consolidat i hi 
han passat alumnes provinents de països 
tan diversos com els Estats Units, Austràlia, 
Bèlgica, Holanda o Hong Kong, entre d’al-
tres. Aquests alumnes s’han pogut iniciar no 
tan sols en l’aprenentatge de les tècniques 
de treball de camp i de laboratori realitza-
des al Museu de Menorca, sinó que també, 
gràcies a la col·laboració d’investigadors 
especialistes, han pogut aprendre aspectes 
bàsics sobre l’estudi de les restes d’ossos de 
fauna, antropologia física, arqueologia ex-
perimental, digitalització de documentació 
i restauració de ceràmica. A més, el curs, de 
dues setmanes de durada, inclou diferents 
xerrades sobre prehistòria de Menorca i ex-
cursions a alguns dels jaciments arqueolò-
gics més representatius de l’illa.

La campanya de 2018 es durà a terme 
també durant el mes de setembre en dos 
torns de dues setmanes, i el termini de ma-
triculació per poder participar-hi és obert. 

El projecte ha estat finançat pel Consell 
Insular de Menorca i pels fons propis de 
l’escola d’arqueologia Sa Cudia Cremada 
FieldSchool Archaeology. Per altra banda, 
cal agrair el suport del Museu de Menorca, 
que ens ha facilitat les seves instal·lacions.
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eval totalment intacta, la universitat va or-
ganitzar l’exposició itinerant “Manûrqa”, 
que va recórrer diverses localitats de l’illa. 
En el mateix jaciment es va investigar l’ús 
de l’espai entre edificis i es va posar de 
manifest l’existència de zones obertes de 
circulació o altres usos, que havien estat 
prèviament utilitzades com a pedreres.

L’any 2012, la Universitat de Boston va 
començar a col·laborar amb la Fundació 
Hospital Illa del Rei, realitzant una pros-
pecció de tota la part nord de l’illot, així 
com l’excavació de diferents sondejos. En fi, 
al llarg d’aquests anys han estat moltes les 
aportacions de la Universitat de Boston a 
l’arqueologia de Menorca, i no només a tra-
vés de les campanyes d’excavació. Alguns 
dels centenars d’alumnes nord-americans 
que han passat per l’illa han realitzat tesis 
doctorals sobre aspectes relacionats amb 
les Balears, la Mediterrània o la península 
Ibèrica, i l’equip de professors ha repre-
sentat l’arqueologia menorquina en con-
gressos nacionals i internacionals.

NOVES PASSES, NOUS AVANÇOS
Així que el 2017 vam decidir fer una 
passa més i crear un camp de treball de 
gestió arqueològica i històrica. Quin lloc 
millor que Menorca per fer-ho? L’illa té 
el reconeixement de reserva de biosfera, 
atorgat per la Unesco el 1993, i els dar-
rers anys es treballa per a la consecució 
de la declaració com a patrimoni de la 
humanitat. D’aquesta manera, després de 
la nostra experiència investigant, educant, 
publicant i divulgant, ens va semblar el 
moment adequat per organitzar una nova 
sessió per als nostres alumnes de la univer-
sitat, però aquesta vegada per a la forma-
ció en la gestió del patrimoni arqueològic.

Per a això, vam dividir les cinc setma-
nes en temes principals (patrimoni de la 
humanitat, reserves de biosfera, col·lec-
cions i museus, condicionament de llocs 
i turisme cultural), al voltant dels quals 
es van realitzar visites, classes, projectes 

i presentacions. Alhora, al llarg de tot 
aquest temps, els alumnes van investigar 
el tema concret de la relació històrica en-
tre els Estats Units i Menorca, coincidint 
amb la publicació Farragut y Menorca. El 
Legado Español en la U.S. Navy. The Spanish 
Legacy, en la qual han participat els profes-
sors de la Universitat de Boston. La UIB 
a Alaior ens va acollir un any més amb 
els braços oberts i va ser seu central del 
nostre programa.

En els anys venidors, la Universitat de 
Boston continuarà contribuint al millor 
coneixement de la història de Menorca, 
una illa que sempre ens ha rebut de forma 
generosa. I, per descomptat, continuarem 
estudiant a Menorca la millor manera de 
gestionar el patrimoni històric i arqueolò-
gic de l’illa.

BONA 
HARMONIA

En les tres 
fotografies 
podem veure 
alumnes i 
professors 
visitant béns 
patrimonials  
de l’illa

L’ANY 2017, LA UNIVERSITAT 
DE BOSTON VA AMPLIAR EL SEU 
PROJECTE A MENORCA AMB 
LA CREACIÓ D’UN CAMP DE 
TREBALL DE GESTIÓ 
ARQUEOLÒGICA I HISTÒRICA
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