Es Cap de Barbaria II, la vida a la prehistòria de Formentera
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La consellera de Patrimoni, Susana Labrador, acompanyada pel tècnic de l’àrea, Jaume
Escandell, ha visitat avui el jaciment arqueològic d’Es Cap de Barbària II. Des del passat 29 de
febrer i fins al 18 de març un grup de 17 especialistes estan portant a terme “la consolidació i
restauració de les estructures dels àmbits 1 i 3 del jaciment Cap de Barbaria II. Es tracta de la
zona que restava entre les parts ja restaurades durant els dos darrers anys”, segons ha explicat
la consellera. Aquestes tasques es porten a terme en paral•lel a la cinquena i última campanya
d’excavació del projecte “Les comunitats prehistòriques de Formentera. Arqueologia, patrimoni i
societat”, iniciat l’any 2012 i codirigit per Pau Sureda (Universitat Pompeu Fabra), Edgard
Camarós (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), María Ana Cueto i Luís
Teira (ambdós de l’Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria Universidad de Cantabria).

Les feines de restauració i consolidació, realitzades per un equip format per Margalida Munar,
Bernat Burganya i Antoni Puig, estan promogudes per l’àrea de Cultura i Patrimoni del Consell
Insular de Formentera, “tenint en compte que la neteja, el manteniment i la conservació dels
jaciments arqueològics es troben contemplades dins el Pla insular de gestió del patrimoni
cultural actualment vigent”, segons ha afegit Susana Labrador.

Els restauradors treballen sota la direcció de l’equip científic responsable del mencionat
projecte de recerca arqueològica, de manera que aquestes labors de conservació i restauració
s’han contemplat com una actuació més de les previstes per a la cinquena campanya,
informada favorablement per la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell i autoritzada per
acord de la Comissió de Govern de la mateixa institució.

Concretament, les feines que es porten a terme consisteixen en recol•locar les pedres que es
troben desplaçades, lligar les pedres que conformen les filades superiors, consolidar
puntualment els fonaments de les estructures, reblir els murs amb pedres de rebuig de
l’excavació, consolidar les estructures internes amb morter de calç i anivellar el sòl a l’interior
de les estructures. El pressupost total de l’actuació és de 4.418,40 euros.

D’aquesta manera, des de 2014 ençà s’ha portat a terme la restauració i consolidació de
pràcticament tota la meitat nord-oest del jaciment Cap de Barbaria II. Així, els investigadors han
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pogut determinar com vivia la societat prehistòrica de Formentera en aquest jaciment que va
estar habitat fa 3.200 anys, segons ha explicat Edgar Camaròs. Al jaciment hi havia zones
d’espais comuns i altres que feien servir les famílies per dormir, segons ha destacat Pau
Sureda qui calcula que el varen habitar entre 20 i 30 pobladors i que no existien diferències de
classe entre ells, sinó que era una societat igualitària. Com a conclusió de les feines els
investigadors faran una memòria amb totes les dates descobertes.

Conferència i exposició

Demà Pau Sureda oferirà una conferència “La metal•lúrgia prehistòrica a Formentera.
Tecnologia, interacció i societat” a la sala d’Exposicions de l’Ajuntament Vell a les 19.00 hores.
Després s’inaugurarà l’exposició “Formentera en les xarxes metal•lúrgiques del bronze final”. A
més, els arqueòlegs han convidat a la gent de Formentera a visitar el jaciment on se’ls
explicarà in situ com vivia la gent a la prehistòria de Formentera.
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