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MIGUEL PONS PORTELLA

S i algun dia, tot i les funes
tes raons que us hi portin,
aneu al “Cementerio Cató

lico” des Migjorn Gran podreu
observar, sense pagar entrada ni
res per l’estil, una important res
ta arqueológica de l’época ro
mana trobada pel doctor migjor
ner Francesc Camps i Mercadal,
en Francese d’Albranca, el segle
XIX. Aquell pedrot d’un metre i
escaig d’altura és conegut as
Mi~om amb el nom popular de
Sa Pedra Mililen~ria, i és un dels
quatre únics miFliaris romans
que hi ha a les Illes Balears. Si
comenceu la lectura d’aquest ar
ticle sabreu alguns dels secrets
que amaga la troballa arqueoló
gica que té prop de 2.000 anys
d’antiguitat.

El monélit
Per a començar, cal saber que

un miFliari és una columneta de
pedra que els romans posaven a
les vies de comunicació més ¡ni
portants amb la finalitat d’ asse
nyalar la distáncia en milles exis
tent entre un lloc determinat i
Roma o una altra ciutat important
de l’hnperi. A les Balears n’hi ha
quatre, i tots es troben a l’illa de
Menorca. Un d’ells és al parterre
dret de l’entrada del cementiri des
Migjorn, la pedra de miFliari hi
esta dipositada des de 1995 tal i
com veuen a la iHustració 1.

En l’estudi manuscrit que
Camps i Mercadal féu en trobar
el miFliari al lloc alaiorenc d’Al
caidús ens diu, textualinent, que
“...se encontró una piedra de ca
liza viva miócena...”. El miFlia
ri és, possiblement, de pedra
calcária, una roca sedimentaria
que conté més d’un 50% de car
bonat calci. Pel que fa a si la pe
dra és del Miocé, a l’article pu
blicat al Butlletí de la Societat
Arqueológica LuFliana podem
llegir: “...piedra de caliza viva
miocena (especie que constituye
el piso geológico de Alcaidús)J’.
Cal dir que el Miocé és una épo
ca i una série del Tercian Supe
rior que s’inici’a fa 24,6 milions
d’anys i acabá en fa 5,1. (Dom que
no som geólegs i no sabem de
quina época geológica és el sól
d’Alcaidús, preferim dir que és,
senziflament, pedra calcária i dei
xar aquí escrites les sávies pa
raules del doctor Camps.

Tornant a l’estu~i del doctor
mi~orner, sobre les dimensions
i la forma de la pedra ell diu que
és un “...paralelepípedo de 1’50
mtr de largo por 60 cm ancho y
44) id [centfmetres] de grueso...”.
Comencem pel tema del “para
lelepípedo”, paraFlelepípede en
catalk Un paraHelepípede és un
prisma de sis cares, totes elles -

raFlelograms, segons la Gran En
ciclopédia Catalana (GEC); i que
és, doncs, un paraFlelogram? Un
quadriláter que té els costats opo

sats paraFlels i, per tantiguals.
Tmguent la pedía entenada tal i
com está avui i com, segurament,
la tiobá el doctor Camps, es po
dna din que sí que el miFliani té
forma de paral~lepípede, peró
s’hauria de tenir en compte que
la pedra no té una base plana, si
nó que una forma semblant a la.
d’un queixal humá, tal i com
mostra la iFlustració 2.

Entre les mides que Camps i
Mercadal anotá al sen interessant
estudi i les avui en dia té el
miHiani (i que poden observar a
la il1ustració 3) es poden com
provar unes minúscules diferén
cies, d’entre liS centímetres. Al
nostre parer, aquestes petites di
feréncies es deuen a que durant
els 113 anys que han passat entre
la descoberta del miFliari i el nos
tre anticle, factors naturals o ád
huc humans (recordem que la pe
día ha canviat de llocnombroses
vegades) han malmés la pedra i
n’han canviat lleugerament les di
mensions. Només una mida no la
podem incloure en les raons que
hem explicat: la de l’alçada; atés
que Camps Mercadal diu (i té
raó) que el mihiani fa 1,50 me-
tres d’alçária, i avui solament
veiem 1 metre fora de la tena.
Quina és la raó? Doncs que el
milliari, por assegurar-ne la sub
jecció, té 50 centímetres en for
ma de punxa. sota tena (vegeu a
la iilustració 2); per tant, sí que
el miFliani, tot i qtje no ho vegem,
fa un metre i mig, tal i com digué
Camps i Mercadal.

Una altra qüestió és el tema
del pes del monólit. De l’article
i l’estudi del doctor en podem ex
treure les següents dades referents
a aquest tema: “...el peso enorme
del pedrusco, que pasará de quin
ce quintales”. 1 M. Dolors Camps
també en fa un comentan a la se-
va obra ja esmentada: “...que be
deu pesar una partida de quin
tars...”. Qué és, doncs, un quintal
o quintar? Grácies a la sempre di
ligent enciclopédia, hem pogut
saber que un quintal és un quin
tar en catalá, i que és una antiga
unitat catalana de pes equivalent
a 41,6 quilograms al Pnincipat i
42,3 a les mes Balears. Per tant,
el pes del rnibliari, segons el doc
tor Camps és de més de 634,5
quiograms.

Lper a acabar, farem ús a con
tinuació de les matemátiques i de
la densitat mitjana de la pedra
calcária per a aproximar el pes
del miHiani. Sabent que la mas
sa (el pes) d’un objecte és igual
a la densitat (la massa de cada
centímetre cúbic d’alguna maté
da), que és de 2,8 Wcm3 en la po-
dra calcária multiplicada pel yo
lum (l’espai que ocupa un
objecte), que és 217.213,128 cm3
(el producte deIs costats de la ba
se per l’alçada del paraHelepí
pede) en el cas de la part exterior
del miFliani (per tant, sense con
tar els 50 centímetres de punxa
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enterrada). Aixi, trobem que el
pes de la part externa del milhia
ri és de 608,2 quilograms; per
tant, els 26,3 quilograms de di
feréncia entre aquests cMculs i eis
de l’estudi del doctor Camps
cneiem que es deuen a la part so
terrada del miFliari, el volum de
la qual no s’ha pogut calcular.

Oué dlu la lnscrlpcló?
Ja sabem les principais carac

terístiques de la resta, peró ens en
falta una: com que la funció d’un
milhiani, com ja s’ha dit, era do
nar informació sobre alguna via,
“Sa pedra miFlenaria” té una ms
cripció relativa a una carretera, ¡
és aproximadament com aquesta
que veieu a la iiustració 4 (el di
buix pertany a 1’ escrit del doc
tor Camps).

La iiustració 4 es podria ex
plicar de la manera que veieu en
el quadre de la iFlustració 5; es
sent les fletres majúscules el que
hi ha inscnit al miFliani, i les ile-
tres minúscules alló que falta a
cada paraula perqué tots els yo-
cables tinguin sentit.

D’aquesta manera, el missat
ge es podnia desglossar de la se
güent manera:

- IMPerator era l’apeHatiu
d’emperador que duien tots els
emperadors romans des d’ Octa
vi August.

- CAESar és el praenomen, és
a din, el pre-nom que s’iniposa
ven tots els emperadors en ser co
ronats. en honor a Juli César.

- NERVA és el llinatge de
l’emperador romá Marcus Coc
ceius Neiva (Narnia,iJmbnia 30-
Roma 98) que regná a Roma en
tre el 96 i el 98, succeí, ja
septuagenari, Domiciá, i elegí
Trajá com a successor. Normak
ment, els emperadors posaven da
vant el seu nom el del seu ante
cessor.

- TR.AIANUs (l’última essa
está incompleta) és el nom del
veritable emperador, és el ilinat
ge de Marc Ulpi Traj~ (Itálica,
Hispánia 53- Slinunt, Cilícia
117). Eh fou un deis emperadors
més importants de Roma (del 98
al 117). Lluitá contra els dacis
(101-107) i els parts (113-117),
per aixó rebé els apeHatius de
Dacius i Parthicus, i també el de
Germanicus, atés que la Gem~á
nia era el nom romA del territo
ri comprés a la gran planícia de
l’Europa central, des del Rin
(ñu alemany) fins al Vístula (ñu
polonés).

- AUGustus, fou el nom del
primer emperador romA, Octavi
August, nebot llunyá i hereu de
Juli César. Rebien aquest apefha
tiu tots els emperadors romans.

- GERmanicus, per haver
vençut, com hem dit, els dacis i
els parts, dos pobles germánics.

- Pater Patrie, era un títol ho
norffic que rebien tots els empe
radors, en catalá seria “pare de la
pAtria”.
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