Cicle de conferències al voltant de l’exposició
“Sa Galera, més de 4.000 anys d’història”
Can Balaguer
Dimecres 27 de febrer a les 19 h
Ceràmica medieval i moderna de sa Galera
Conferència a càrrec de Neus Serra Vives, llicenciada en història de l’art per la Universitat de
les Illes Balears, màster en gestió de patrimoni cultural per la Universitat de les Illes Balears,
màster en gestió i conservació del patrimoni moble per la Universitat de Perpinyà Via Domitia i
doctoranda per la Universitat de Barcelona.
La comunicació analitzarà les diferents produccions ceràmiques, d'època medieval i moderna,
que han estat trobades al llarg de les diferents campanyes arqueològiques a l'illot de sa Galera.
Per a tractar d'explicar la presència d'elements posteriors a l'època púnica, ens remetrem a
diverses fonts escrites i a d’altres jaciments que ofereixen paral·lels amb les nostres troballes.

Dimecres 13 de març a les 19 h
Els veïnats de na Galera: talaiòtics a la costa
Conferència a càrrec de Francisco Javier Aramburu-Zabala Higuera, doctor en Història, ha
publicat l’Inventario de yacimientos arqueológicos de Mallorca i dirigit excavacions en diversos
jaciments de l’illa: poblat de ses Païsses (Artà), talaiots de Son Fred i Cascanar (Sencelles), de
Can Sec (Alaró), coves de Son Pellisser (Calvià), Can Sec i puig de s’Escolà (Llucmajor). Coautor
de la Guía arqueológica de Mallorca, és autor de més d’un centenar d’articles sobre
arqueologia mallorquina.
Passarem revista al que succeïa a la terra ferma quan els fenicis es varen instal·lar a na Galera:
els talaiòtics i baleàrics del sud de Mallorca.

Dimecres 27 de març a les 19 h
Entre jocs de miralls. Reptes i perspectives en l’estudi de les relacions entre les
comunitats púniques i les comunitats indígenes de Mallorca a la segona edat del
ferro
Conferència a càrrec de Manuel Calvo Trias, doctor en prehistòria, història antiga i arqueologia
per la Universitat de Barcelona i professor titular de prehistòria de la Universitat de les Illes
Balears.
Conferència homenatge al professor Víctor Guerrero.
El 1984 el professor Víctor Guerrero va presentar dues publicacions que varen canviar la visió
que es tenia de les relacions entre les comunitats punicoebusitanes i les comunitats indígenes
de l'edat del ferro a Mallorca. Guerrero proposava l'existència d'un model d'interacció colonial.
Aquesta proposta va marcar el desenvolupament de la investigació en aquest camp durant
més de trenta anys i va tenir un fort impacte en la manera de veure els contactes en aquestes
fases de la prehistòria de la nostra illa. Aquests darrers anys s’està realitzant una profunda
revisió del tema i obrint noves perspectives per a entendre els contactes entre les comunitats

talaiòtiques i les púniques. En aquesta conferència es farà un repàs de les principals
aportacions al tema i quin són els reptes i les preguntes en les quals els investigadors estan
actualment treballant per a acostar-se a la complexitat d'aquestes relacions.

Dimecres 10 d’abril a les 19 h
Les restes antropològiques de sa Galera
Conferència a càrrec de Francisca Cardona López, llicenciada en història i màster en
antropologia física i forense, col·laboradora externa de l’Institut de Medicina Legal, Unitat
d’Antropologia i Odontologia Forense (Mallorca), membre de la Comissió Tècnica de
Desapareguts i Fosses de les Illes Balears i del Grup de Recerca d’Arqueologia de l’Època
Clàssica i Antiguitat Tardana a Andalusia Oriental (HUM296) de la Junta d’Andalusia, i
estudiant del màster en memòria social i drets humans de la UNED.
L’anàlisi de les restes òssies humanes recuperades a sa Galera ha permès aprofundir en el
coneixement dels individus que s’hi han trobat i dels seus rituals funeraris. L’objectiu final de
l’estudi antropològic ha estat seguir ampliant aquest coneixement amb la caracterització
antropològica i una aproximació a la seva cultura funerària a partir de l’anàlisi demogràfica,
tafonòmica, antropomètrica i paleontològica.
Idioma: castellà

Divendres 26 d’abril a les 19 h
L’Eivissa púnica i sa Galera
Conferència a càrrec de Benjamí Costa Ribas, llicenciat en geografia i història, especialitat en
prehistòria i història antiga, per la Universitat de Barcelona (1976-1981), i director del Museu
Arqueològic d’Eivissa i Formentera.
Les evidències arqueològiques mostren com Eivissa, des del segle V aC, va ser el bastió de
Cartago per a estendre la influència púnica a la costa catalana i a les illes Gimnèsies o Balears
(Mallorca i Menorca) on, entre altres recursos, obtenien lleves de mercenaris per als exèrcits
cartaginesos que lluitaven a Sicília. En el cas de Mallorca, la influència ebusitana es va exercir
primer a través d’estretes relacions amb algunes comunitats autòctones, com ara la que
habitava al puig de sa Morisca. Però després, a partir del segle III aC, des d’assentaments
permanents punicoebusitans, com ara el que es va excavar parcialment a l’illot de na Guardis.
La recent excavació de l’illot de sa Galera, amb el descobriment d’un edifici que té totes les
traces de ser cultual, mostra que aquesta presència ebusitana a Mallorca va comportar també
l’establiment d’una infraestructura de caràcter religiós, on es practicaren alguns ritus funeraris
que a Eivissa no estan documentats.

Dimecres 8 de maig a les 19 h
L’illot de sa Galera. Més de 4.000 anys d’Història
Conferència a càrrec de José Jorge Argüello Menéndez, arqueòleg. Llicenciat i doctor en
història per la Universitat d’Oviedo.
Les restes trobades durant sis anys d’excavació al jaciment arqueològic de l’illot de sa Galera
ens acosten a la història de Mallorca des de pràcticament els seus orígens fins al segle XX.
Palma abans de Palma. A sa Galera es resumeixen milers d’anys d’història de Mallorca,
conservats com un petit miracle.

Dimecres 22 de maig a les 19 h
Gastronomia a l’antiguitat
A càrrec d'Helena Inglada Grau, arqueòloga, lllicenciada en història, especialitat en història
antiga i arqueologia, per la Universitat de Barcelona i màster en egiptologia per la Universitat
de Barcelona-Universitat Autònoma de Barcelona i en patrimoni cultural per la Universitat de
les Illes Balears.
Parlarem de gastronomia històrica i alimentació a l’antiga Mediterrània. De com l’alimentació
és part de la forma de vida dels grups i com es concreta en cada temps i cada lloc. Què
cuinaven i què menjaven, com i on. Tractarem els principals ingredients i condiments. Les fonts
d’on extreure informació, els receptaris. I de la recreació –com la cuina pot ser també un
recurs didàctic.

Totes les conferències són d’entrada lliure amb cabuda limitada i en castellà, excepte
les conferències de dia 27 de maç i 22 de maig que seran en català.

