
1. DESCRIPCIÓ EMPLAÇAMENT 
 
MALLORCA I ELS SEUS PRETENDENTS AL LLARG DE LA HISTÒRIA... 
 
123 aC   
El cònsul romà Quint Cecili Metel va incorporar Mallorca a la República de Roma l’any 123 aC i 
fundà les ciutats de Pol·lèntia i Palma. 
Les restes arqueològiques de la ciutat de Pol·lèntia, situada a escassos metres del nucli d’Alcúdia, 
demostren la prosperitat econòmica que feu créixer la ciutat: cases senyorials, un teatre, botigues i 
d’altres edificis públics i privats en són bona mostra. L. 
 
425-455 dC   
Les invasions dels bàrbars en el segle V fan que Pol·lèntia entri en procès de decadència i 
destrucció. Els Vàndals saquejaren la ciutat entre 425 i el 455, fet que està evidenciat en les 
excavacions arqueològiques 
 
902 dC   
L’any 902, els àrabs conqueriren Mallorca i la incorporaren a l’Emirat de Còrdova. L’any 1015 entrà 
a formar part de la Taifa de Dènia. 
Durant la dominació musulmana (902-1229) Alcúdia fou una alqueria. El seu nom, que significa el 
pujol, i alguns topònims com Guinyent, Biniatria, Gatamoix o Alcanada, són fidels testimonis de la 
dominació musulmana. 
 
1229 dC   
Després de la incorporació de Mallorca a la Corona d’Aragó l’any 1229, el rei Jaume I va dividir 
l’illa en 8 parts. Quatre quedaren en mans del propi monarca i les quatre restants foren per als 
nobles que havien ajudat en la conquesta. La major part dels territoris d’Alcúdia i la veïna Pollença 
es repartiren a l’ordre dels Templaris. El primer nucli de població neix entorn a l’alqueria de 
Guinyent que, molt possiblement ja era un nucli de població abans de la conquesta. 
 
Més tard, a partir de l’alqueria musulmana d'Al Kudi, el rei Jaume II va determinar la construcció 
de la vila d’Alcúdia i la va declarar cap del terme parroquial l’any 1298. Per aquest motiu va 
comprar una casa, un tros de terra i un solar per a edificar l’església, la rectoria i el cementiri. 
 
A partir de l’any 1298 es va iniciar la construcció del primer recinte de muralles, que s’acabà l’any 
1362. Les muralles serviren per a la protecció no només de la vila, sinó també del nord de l’illa. 
 
La ciutat d’Alcúdia té un traçat urbanístic medieval, condicionat pels dos recintes de muralles que 
l’envolten. Els carrers són estrets i irregulars, alguns edificis conserven elements característics de 
l’època d’esplendor de la ciutat i són de gran valor arquitectònic. 
 
La vila va servir de refugi en moltes ocasions de perill, però durant la popular revolta de les 
Germanies les murades es convertien en una peça clau. Els nobles de Mallorca es refugiaren a 
Alcúdia, mentre la revolta era sufocada per les tropes de l'emperador Carles V. Acabada la 
revolta, la fidelitat de la vila a l'emperador va ser recompensada i aquesta rebé el títol de Ciutat 
Fidelíssima l'any 1523 entre altres privilegis. 
 
Desprès, la revolta de les Germanies va encetar uns anys difícils per a tot Mallorca, inclosa Alcúdia. 
La posició costanera, altre temps avantatjosa, es convertí en la causa de la ruïna: els temuts 
corsaris arribaren per la costa i saquejaren una i altra vegada la població, com l'atac que va tenir 
lloc al Cap de Pinar l'any 1558. 
La inseguretat de les contrades i la fugida cap a Ciutat dels propietaris varen fer que la població 
d'Alcúdia disminuís considerablement. De fet, el descens va ser tan alt que l'any 1779, durant el 
regnat de Carles III, el port marítim es va rehabilitat per al comerç internacional amb l'objectiu de 
fomentar l'activitat econòmica i, al mateix temps, repoblar la ciutat. 
 
Segle XX 
Tanmateix, l'economia alcudienca no va permetre una millora notable de la població fins al segle 
XX, quan el 1957 una fàbrica d'energia elèctrica (GESA) s'establí al port per al subministrament de 



tota l'illa. 
Els primers turistes arribaren a Alcúdia a principis del segle XX però la gran indústria turística no es 
desenvoluparà fins als anys 70, com a la resta de Mallorca. Les grans zones d'aiguamolls que 
ocupaven L'Albufera varen esser dessecades i en el seu lloc s'alçaren els grans complexos hotelers. 
Posteriorment, en els anys 80, un nou impuls urbanístic provocarà una nova onada de construcció. 
Actualment Alcúdia es dedica íntegrament a la indústria turística, i compta amb més de 29.000 
places hoteleres. 
 
El port comercial d'Alcúdia s'ha especialitzat en la recepció d'energia elèctrica que, a més de 
Mallorca, també abasta Menorca. Per altra part, hi ha un considerable volum de mercaderies que 
arriben a Mallorca per aquest port. En aquest moments, la ciutat d'Alcúdia ha arribat als 16.000 
habitants i es consolida com el segon pol de desenvolupament urbà després de Palma, com a 
conseqüència de la important activitat econòmica que aquí es genera.  
 
La ciutat d'Alcúdia i la zona arqueològica de Pol·lèntia foren declarades conjunt historicoartístic 
pel Decret 21/41, del 20 de juliol de 1963. En els últims anys s'han posat en marxa diversos plans per 
tal de conservar i recuperar aquestes zones.  
S'ha creat el Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia, entitat integrada pel Govern de les Illes 
Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament  
 
LA HISTÒRIA DE POL·LÈNTIA 
 
Pol.lèntia, fundada després de la conquesta de l’illa, que dugué a terme el cònsol Quint Cecili 
Metel l’any 123 aC, suposa l’inici de la vida urbana a Mallorca. 
 
El gran desenvolupament urbanístic, que va experimentar entre el segle I aC i III dC, en part donat 
per la seva situació estratègica entre les badies de Pollença i d’Alcúdia, la va convertir en la ciutat 
més important de l’època romana de les Balears, amb una extensió d’entre 15 i 20 ha. 
 
El traçat reticular, orientat nord-sud, va organitzar el teixit urbà, que comptà amb una xarxa 
d’abastiment d’aigua potable i clavegueram.  
 
Actualment es poden visitar les àrees de la Portella, el Fòrum i el Teatre. 
 
ÀREA DE LA PORTELLA 
La Portella, és l’àrea residencial, que conté restes de tres domus, i del traçat viari que les uneix. 
La casa dels Dos Tresors és la més ben conservada i permet distingir les diferents parts de la seva 
estructura, centralitzades per l’atri. La seva façana  principal dóna al carrer Porticat del qual 
encara es conserven les columnes que servien de suport a la porxada. 
Just a l’altre costat de carrer hi ha la casa del Cap de Bronze, dins la qual trobaren el Cap de Nina 
de bronze que es conserva en el museu. La casa Nord-oest, és la més mal conservada, perquè, 
damunt els seus fonaments hi podem situar un fragment de la murada romana, del segle III dC. 
 
EL FÒRUM 
A l’àrea central ede Pol·lèntia hi romanen les restes del fòrum, la plaça de la ciutat.  
Aquesta àrea ha portat valuosa informació sobre l’organització urbana de Pol.lèntia, i presenta 
una cronologia que va des dels moments de la fundació de la ciutat al segle I aC, fins a l’època 
tardana relacionada amb una extensa necròpoli.  
Com elements més importants, cal destacar el temple capitolí, dos templets menors, un altre 
conjunt de tabernae (àrea comercial), i diversos elements de tipus ornamental. 
 
EL TEATRE  
Situat als afores de la ciutat, el teatre romà (segle I dC), completa el conjunt arqueològic. 
La seva estructura té tres parts ben diferenciades; la càvea, excavada a la roca i de forma 
semicircular on se situava el públic, l’orquestra, també de forma semicircular i l’escena de forma 
rectangular que era l’espai que ocupaven els actors. 
En l’època tardoromana va utilitzar-se com a necròpoli, de la qual encara es poden veure els 
enterraments de forma trapezoidal excavats a la càvea i a l’escena. 
 



EL MUSEU MONOGRÀFIC DE POL·LÈNTIA 
 
El museu ha de contemplar espai d’exposició per a la col·lecció organitzada en dos àmbits: 
 
 1. El privat, amb la mostra d’objectes d’ús quotidià, que va des d’estris de cuina, o la 
vaixella per servir els menjars a taula fins a les joies o els elements relacionats amb els jocs. 
 2. El públic, que s’huarà de subdividir en tres espais: la vida pública al Fòrum il·lustrada amb 
escultures de gran format, inscripcions, o elements arquitectònics, els espectacles, i el món 
funerari. 
 
2. DESCRIPCIÓ PROJECTE 
 
MUSEU ARQUEOLÒGIC DE POL·LÈNTIA (MArP) 
 
Tant el programa com l'emplaçament sorgeixen a partir de la reflexió personal sobre el lloc. Es 
tracta d'un emplaçament amb una història de fons molt arrelada pels alcudiencs:  
Per una banda els romans varen deixar en aquest indret de Mallorca allò que en podríem 
anomenar una petita joia, tota una ciutat esplendorosa de l'Imperi Romà. Actualment es troba 
soterrada en un 90% de la seva superfície total, només hi ha descoberts un nucli de cases, el Fòrum 
i el Teatre. 
D'altra banda, Alcúdia és un poble amb una història medieval important. La murada que l'envolta 
limita el seu creixement i li dóna un gran atractiu.  
La decisió d'aquest emplaçament i el programa surten a partir de la reflexió personal d'una 
estudiant d'arquitectura que veu la ciutat des d'una perspectiva, potser utòpica, del que haurien 
de ser els espais públics. La intenció és millorar tot l'espai urbà que bordeja la murada i està en el 
límit entre la ciutat Medieval i la Romana. El programa sorgeix de la necessitat, per part del 
Consorci de la Ciutat de Pol·lèntia, de tenir un espai per a exposar-hi els vestigis dels jaciments, a 
més d'un centre d'investigació situat prop dels jaciments, uns tallers per a la difusió de la història de 
Pol·lèntia i uns magatzems que donin cabuda a les successives troballes. 
 
POSADA EN ESCENA DE L'EMPLAÇAMENT 
 
Ens trobam a la part exterior de les murades de la ciutat d'Alcúdia, un espai replet de turistes, 
cotxes, autobusos, taxis, gent en bicicleta, passejant... Les murades separen dos móns que no 
difereixen massa l'un de l'altre, ja que en atravessar-les comprovem que hi ha el mateix flux de 
gent, ambient turístic i de poble. La diferència és que a l'interior del casc urbà no hi ha trànsit 
rodat, no hi ha pàrkings públics, dins el casc antic regna un silenci i una pauta que no trobem a 
l'altra part de les murades.  
Com s'ha explicat abans, el creixement urbà de la ciutat d'Alcúdia ha estat sempre limitat per les 
murades i els eixamples s'han anat desenvolupant a partir de la prolongació dels carrers de la 
ciutat medieval.  
 
L'emplaçament del projecte és atravessat pel c/ dels Prínceps d'Espanya; l'objectiu és aconseguir 
per una banda eliminar els cotxes de tota la zona que hi ha davant la murada i l'Església per tal 
d'unificar l'espai públic de davant l'Església amb l'espai lliure de darrera la nova estació de busos i 
la rambla.  
Amb això s'aconseguirà que l'espai públic que envolta la murada sigui més gran, gràcies a això el 
mercat setmanal exterior comptarà amb més superfície i s'enllaçarà amb la plaça de l'Església. 
El pàrking se situarà sota d'aquest nou espai i viurà de la llum natural provinent del fossat de la 
murada. 
La ciutat romana de Pol·lèntia, com s'ha esmentat està en la seva major part soterrada, els 
terrenys declarats com a patrimoni arqueològic s'extenen just davant l'emplaçament.  
Tenint en compte les necessitats de construir un nou museu, més gran i amb possibilitat de dur-hi a 
terme les investigacions dels arqueòlegs, els tallers per a grups escolars, un espai d'acollida dels 
visitants, de conferències, etc, es va elegir el solar en cantonada amb el c/dels Prínceps d'Espanya 
situat davant el nou espai públic. 
 
Aquest solar no es troba entremitgeres, sinó que s'ha hagut de limitar la seva superfície mitjançant 
les traces existents: 



La traça més important que ha generat tot el projecte és la romana. Pol·lèntia, com totes les ciutat 
de Roma, va créixer a partir d'un cardus i un decumanus que generaven un teixit ortogonal i 
quadriculat. S'ha comprovat que tots els jaciments segueixen aquesta trama, a més de trobar els 
dos carrers principals.  
Ses Cases de Sa Portella és el jaciment més proper a la ciutat medieval, aquestes cases estan 
organitzades al llarg d'un carrer. 
Per a la projecció del nou museu es va voler tenir més en compte aquesta traça que no pas 
l'actual planejament urbanístic.  
Aquest traçat romà donarà una pauta i un ordre al nou edifici, a més de ser l'eix que cosirà 
Pol·lèntia amb Alcúdia. 
Tenint en compte el flux de gent que arribarà des del casc antic s'ha generat una plaça d'accés 
seguint la directriu del carrer medieval que ve des del centre del casc antic.  
La volumetria, d'aquesta manera, dóna una resposta a la ciutat moderna, dialogant amb 
l'Església, i a més essent una porta a la ciutat romana. 
El volum no vol treure importància a la murada ni a tot aquest entorn més immediat, per això 
l'edifici té un màxim 2 plantes. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI 
 
La planta per sota el nivell del carrer s'obri als terrenys lliures de Pol·lèntia. És aquí on s'hi ubica el 
centre d'investigació dels arqueòlegs i restauradors, els magatzems i una sala d'exposicions 
temporals o permanents (segons la necessitat). 
 
La planta baixa és l'accés des del carrer, es divideix en una part més pública, on hi ha la cafeteria i 
la botiga i una part més protegida del soroll del carrer,  que és el vestíbul del museu.  També estarà 
oberta a les visuals del jaciment.  
 
La planta primera també diferencia una part més pública, on hi trobem els tallers i la sala d'actes 
amb un vestíbul propi. Aquesta part pot funcionar de manera independent del museu, tot i estar 
lligades per un accés. 
La part del museu és molt més "privada" ja que no s'han practicat obertures, es vol emfatitzar allò 
exposat. L'única relació amb l'exterior és un "ull" situat estratègicament per tal d'obtenir un diàleg 
entre visitant - museu - església des d'aquell punt. 
 
A la planta segona hi ha sales d'exposicions. S'ha volgut aconseguir una sensació d'amplitud, 
l'interior del museu viu dels dobles i triples espais, facilitant l'exposició de figures de gran format. 
 
El projecte no vol treure importància al seu entorn, s'ha cercat un material autòcton, el mateix de 
les murades o de l'Església. El material protagonista és el marès. Es tracta d'una pedra calcària 
pròpia de les Illes Balears.  
Amb el pas del temps i per la seva porositat, el marès, es va enfosquint, per això s'ha elegit el tipus 
de marès de Santanyí, que és de color blanc i una porositat inferior a la resta.  
Amb això s'aconsegueix integrar el projecte dins aquest entorn amb tanta història, donant 
resposta a l'eixample modern d'Alcúdia sense oblidar les traces medievals i romanes. 
 
EL MUSEU I EL RECORREGUT PELS JACIMENTS 
 
El museu es complementa amb un recorregut pels jaciments arqueològics. Els terrenys on es troba 
enterrada la ciutat actualment són de propietat privada, quan s'haguin de dur a terme les 
expedicions arqueològiques sients seran expropiats. Suposant que serà un procés llarg i que s'anirà 
desenvolupant al llarg del temps es proposa un recorregut aprofitant els camins dels horts i finques 
existents. Es reagruparà l'arbrat existent en franges seguint una ordenació en funció del que es 
vulgui aconseguir. 
Els arbres que trobem a les finques són els típics mediterranis: ametllers, garrofers, cítrics (tarongers i 
llimoneres), figueres, pins, xiprers, alzines, etc. 
El plantejament paisatgístic no vol introduir espècies noves, sinó reagrupar-los per famílies de tal 
manera que s'aconsegueixi un paisatge ordenat i didàctic.  
A més de poder veure les restes romanes, el paisatge vol explicar quin tipus de vegetació hi ha a 



la Mediterrània, i per tant, quina vegetació hi havia a l'època Romana. 
S'aniran diposant uns panells explicatius al llarg del recorregut explicant la Triada Mediterrània: 
Blat, vinya i olivera, i com es comercialitzava amb la resta del món. 
Tots els exemplars tenien una simbologia que també quedarà reflectida en aquest cartells de 
difusió d'aquesta informació. 
 
L'accés al recorregut es farà a través de la porta a la ciutat romana, el Museu. Un visitant podrà 
accedir només als jaciments passant per la taquilla. Es farà el recorregut i aquest mateix el 
conduirà de nou al punt d'arribada. 
 
La planta inferior explica de manera abstracta la idea d'organitzar l'arbrat en franges 
perpendiculars al recorregut. 
 
 


