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NOTÍCIES

III Seminari d’Història Medieval:
Arqueologia medieval a Mallorca
2 de març de 2020, Universitat de les Illes Balears

Magdalena Riera, Helena Inglada i Pau Marimon

El dilluns 2 de març de 2020, a la Sala de Graus de l’edifici Ramon Llull de la Universitat de les
Illes Balears es dugué a terme el III Seminari d’Història Medieval, amb el títol Arqueologia medieval a
Mallorca, organitzat per l’Àrea d’Història Medieval del Departament de Ciències Històriques i Teoria de
les Arts en el marc de les activitats del Grup de Recerca d’Estudis Medievals (GRESMED) de la mateixa
Universitat. El seminari tenia com a objectiu donar a conèixer a la comunitat universitària els resultats
de recerques rellevants que es duen a terme en el camp de l’arqueologia medieval a Mallorca. Comptà
amb la intervenció de la Dra. Magdalena Riera Frau, que centrà la seva intervenció en els resultats de les
campanyes d’excavació en el monestir tardoantic de Cabrera, que han permès identificar les principals
característiques i distribució geogràfica dels diferents elements que integraven aquest centre monàstic,

Notícies

les restes del qual varen ser seriosament alterats després de la concentració de presoners en aqueix endret
durant la Guerra del Francès. El Dr. Pau Marimon Ribes dedicà la seva intervenció a proposar una cronologia i els principals trets de l’època que comprèn, cronològicament, des de la fi de l’Imperi romà fins a la
conquesta musulmana. El Dr. Marimon va parar esment en la importància de l’arqueologia per conèixer
aqueix període –de fet, en molts d’aspectes n’és gairebé l’única font— com també en la circumstància
que la dependència política de les Balears de l’Imperi Romà d’Orient o bizantí no fou precisament una
qüestió irrellevant, sinó tot el contrari. Finalment, la Sra. Helena Inglada va centrar el seu parlament en
els resultats de les campanyes d’excavació i restauració del Priorat de Bellpuig, un dels escassíssims exemples –i el més ben conservat— d’establiment monàstic a la Part Forana. Tal com exposà la Sra. Inglada,
les transformacions de què fou objecte el centre, després de la seva secularització, varen ser importants,
però encara permeten visualitzar nítidament les principals característiques constructives de l’indret, amb
una arquitectura molt consemblant a la de les anomenades esglésies de colonització o –com són conegudes tradicionalment—«de repoblació». Totes tres intervencions destacaren per la qualitat, per la divulgació dels resultats de recerques encara en curs i per l’aparell cartogràfic i fotogràfic que les va acompanyar.

Antoni Mas i Forners
Universitat de les Illes Balears
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