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Història de Mallorca (I) 
GEOLOGIA 
Paleozoic  
Edat carbonífera (300 milions d’anys) 

L’aflorament més gran és a s’Hort de sa Cova, al 

nord del Port des Canonge (Banyalbufar) 

 

Mesozoic  
També hi ha afloraments del triàsic (250-200 milions 

d’anys) a Sóller, Estellencs i Banyalbufar 

Afloraments del juràssic (200-150 milions d’anys) 

L’àrea mallorquina formava part del marge 

occidental de la mar de Tetis. 

 

Cenozoic         
Reuneix els terrenys més moderns. A l’inici del 

miocè (25 milions d’anys), es produí un canvi 

paleogeogràfic radical que coincidí amb la rotació 

levogira de Còrsega i de Sardenya i amb l’obertura 

del golf de València. 

A l’inici del quaternari, la forma de Mallorca era molt 

semblant a l’actual. 

 

 

Abans de Crist 
 

5200-5100 Primers indicis d’activitat humana 
 

4000- 4100 Hàbitats i enterraments en coves i 
recers  

Sílex, os, animals domèstics, Myotragus, 

Son Matge i Muleta 

 

2800-2600 Pretalaiòtic I (Neolític) 
Intents de domesticació del Myotragus 

 

2500-2100 Hàbitats i enterraments en coves i 
recers 

Ceràmica, sílex i os 

 

2100-1900 Pretalaiòtic II (calcolític, edat del 
bronze antic)  

 

1900-1700 Hàbitat en recers i cabanyes 
Enterraments en coves i sepulcres megalítics 

Ceràmica incisa I, sílex, os, coure i bronze 

 

 

 

 

 

Son Matge, Son Ferrandell, Ca na Cotxera i Son           

Gallard  

 

1700-1350 Pretalaiòtic III (edat del bronze antic i 
mitjà) 

Hàbitats en recers i navetes (poblats) 

Enterraments en coves i hipogeus (necròpolis) 

Ceràmica incisa II, os i bronze (penyals) 

Son Matge, N. Alemany, Son Marroig i Son Oms  

 

1350-1100 Talaiòtic I (edat del bronze mitjà i 
final) 

Talaiot aïllat 

Enterraments per inhumació 

Bronze (espases, destrals, punyals i llances) 

Ceràmica i os 

Pula, Son Matge, Son Serralta i Son Real 

 

1100-1000 Talaiòtic II (edat del bronze final) 
 

Poblats emmurallats 
 

Inhumació 

Bronze, os i ceràmica 

 

1000-800 Ses Païsses, s’Illot 
 

800-500 Talaiòtic III (cultura de Hallstat) 
Cambres adossades 

Ferro, bronze i vidre 

Inhumació en posició fetal, amb calç 

Ses Païsses, s’Illot, Son Oms i Son Real 
 

500-123 Talaiòtic IV (La Tène) 
 

400-300 Santuaris, representacions plàstiques de les 
divinitats (bous, guerrers) 

Inhumació en caixes de fusta 

Imitació de les formes ceràmiques fetes amb  

torn 

 

300-123 Colonitzacions púniques ebusitanes 
Lleves de mercenaris (Anníbal) 

Illot des Porros, sa Punta i Son Matge    

 


