ESTACIÓ 1: LA BASÍLICA PALEOCRISTIANA DE SON BOU
Sabies que...?
La basílica paleocristiana de Son Bou no és l'única que es conserva a Menorca,
sinó que forma part d’un conjunt total de cinc: la de l’Illa del Rei, la des Fornàs de
Torelló, la des Cap des Port de Fornells i la de l’Illa d’en Colom.
Aquestes basíliques, juntament amb la carta del bisbe Sever i la correspondència
de Consceni són el testimoni dels inicis de la pràctica del cristianisme a Menorca.
No hi ha una data clara de construcció de la basílica, però els arqueòlegs la situen
entre els segles IV i VII dC.
Activitat 1
Observa el plànol de la planta de la basílica i compara’l amb les restes arqueològiques
que tens al davant. Identifica-hi i escriu el nom de les parts principals:
- Capçalera tripartida
- Tres naus
- Absis semicircular
- Pòrtic amb petita porxada a la nau central
- Pica baptismal, formada per un monòlit cilíndric a l’exterior i forma de creu a
l’interior
- Porta d’accés
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Activitat 2
Llegeix aquest fragment de la carta encíclica del bisbe Sever de Menorca. Saps qui va
ser? Cerca informació sobre la seva figura i el seu paper en de la història de Menorca.
Després respon les preguntes.
«Sever passa a descriure la confrontació a Magona, on arribaren bisbe i fidels des de
Iamona. És un dissabte i, a causa d’açò, els jueus es neguen, quan el bisbe els convida
a anar a la basílica per discutir. Per açò, Sever els indica que ell i els cristians poden
anar a disputar sobre la Llei a la seva sinagoga; també s’hi oposen, acaben, però, per
cedir, i van a la casa on posava el bisbe. Sever es fa ressò d’unes xafarderies que li han
arribat. Els jueus haurien emmagatzemat armes a la sinagoga. Nosaltres hem dut els
llibres per ensenyar; vosaltres espases i garrots per matar. Negant els fets, per decisió
del bisbe, tots marxen cap a la sinagoga, per comprovar la veritat. Tot encaminant-se a
la sinagoga –Sever es cuida prou bé de remarcar que són els jueus els que inicien la
lluita– unes dones jueves apedreguen els cristians; aquests responen també amb
pedrades, a pesar de l’advertència del pastor. La lluita acaba amb l’incendi de la
sinagoga, després de treure els llibres i la plata. Assenyalem que no es diu que hagin
trobat armes en la sinagoga; si n’hi haguessin trobades, sens dubte Sever no hauria
deixat de dir-ho.
El fet de la cremada de la sinagoga produeix el terror i l’espant entre els hebreus,
mentre els cristians es dirigeixen a la basílica cantant himnes per la victòria
aconseguida.
A partir d’aquest moment s’aniran produint les conversions. El primer en fer-ho és
l’anomenat Rubén, que es posarà de la part dels cristians, sostenint-los en la seva tasca
de convèncer a la conversió.»
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- Què és Iamona? Qui va donar-li aquest nom? Quin significat té?
- Per què els jueus no podien reunir-se en dissabte? Què els ho impedia?
- Llegint aquest fragment, com creus que va ser la conversió dels jueus? Quines pistes
ens dóna el text per extreure’n aquestes conclusions?
Activitat 3
Busca informació sobre el descobriment de la basílica, la seva orientació, les diferents
fases d’excavació, les principals troballes i els elements del seu entorn. Compara-la amb
alguna d’un altre lloc com ara Turquia i fes una llista de les diferències i les similituds que
hi ha entre les dues esglésies.

