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presentació

Les IV Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears,  al 

igual que les tres primeres, han estat organitzades principal-

ment per la Secció d’Arqueologia del nostre Col·legi Oficial 

de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de 

les Illes Balears. Aquestes jornades es varen celebrar a Eivissa 

els dies 1, 2 i 3 d’octubre de 2010. En representació de dita 

Secció el comitè organitzador va estar format per Glenda Gra-

ziani, Juan José Marí, Bartomeu Salvà i el sotasignat. D’entre 

ells crec que és de justícia destacar la magnifica labor realitza-

da per l’arqueòloga Glenda Graziani. 

Però també cal esmentar que per aquestes quartes jorna-

des es va comptar amb l’inestimable ajuda del Museu Arqueo-

lògic d’Eivissa i Formentera i del Consell d’Eivissa. D’aques-

tes  dues  institucions  es  va  poder  gaudir,  dintre  del  comitè 

d’organització, de les labors realitzades per Jordi H. Fernán-

dez,  Director de l’esmentat museu, i  de Josep Maria López 

Garí, Director Insular de Patrimoni del Consell pitiús. 

A tots ells els vull donar les gràcies i mostrar tot el meu 

reconeixement donat que crec sincerament que el resultat final 

de la feina feta va significar un vertader èxit per a tota la co-

munitat arqueològica balear.  Amb la publicació que tenen a 

les seves mans podem tornar a dir  que estam d’enhorabona 

per  l’excel·lent  trajectòria  que estan experimentant  aquestes 

Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. Cal recordar que 

a les primeres de 2006, fetes a Manacor i impulsades pràctica-

ment en solitari per l’arqueòloga municipal Magdalena Salas, 

es varen presentar 12 xerrades i es van publicar els correspo-

nents 12 articles. Aquella bona embranzida inicial va anar do-

nant bons fruïts i així, cinc anys més tard, a les IV Jornades, es 

varen arribar a presentar 36 xerrades i se n’han pogut publicar 

34 signades per fins a 69 autors diferents.  És a dir, que del 

2006 al 2010 s’ha triplicat la presentació de treballs exposats i 

publicats, tots ells relacionats amb temàtiques íntimament lle-

gades a les nostres illes. És una evidència que mirant cap en-

rere hem d’estar molt contents d’haver pogut viure les quatre 

jornades de Manacor, Felanitx, Maó i Eivissa, així com d’ha-

ver pogut fer realitat les seves quatre publicacions. Tot plegat 

crec que es pot qualificar de quasi miraculós, doncs pens sin-

cerament que cinc anys enrere poca gent hagués apostat gaire 

a què s’hagués arribat fins aquí on hem arribat.

Vull remarcar que en aquest quart volum han presentat 

novetats, estudis i investigacions diversos professors de mitja 

dotzena d’universitats, tècnics insulars o municipals, directors 

de museu, etc., però majoritàriament arqueòlegs professionals 

lliberals.  A tots ells, i sobretot a aquests darrers, els vull mos-

trar  la  meva admiració,  donat  que varen voler  compartir  la 

seva feina sense cobrar ni un euro, deixant algun dia de tre-

ball, i, en molts casos, pagant les despeses del desplaçament i 

l’allotjament de la seva pròpia butxaca. 

Crec sincerament que tot plegat és una bona mostra de 

l’amor a la nostra professió de tots els que hem participat a les 

Jornades i a la present publicació. Fa goig veure que dintre del 

nostre gremi hi ha gent que sent vertadera vocació i que actua 

en conseqüència, conscient del fet que si no es dóna a conèi-

xer la feina feta, no s’està complint amb el deure de tornar a la 

societat allò que ens ha donat. 

En la mateixa línia crec que s’ha de valorar molt positi-

vament el haver aconseguit per primera vegada poder reunir 

professionals de l’arqueologia que treballen a Mallorca, Me-

norca, Eivissa i Formentera. Certament, des de l’inici de les 

Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, una de les coses 

que es volia  potenciar era el poder compartir coneixements de



cadascuna de les illes, doncs aquesta era i segueix sent una de 

les mancances i de les assignatures pendents de la nostra co-

munitat científica. 

En línies generals crec que el nivell de la majoria dels 

articles lliurats justifica de sobres la seva publicació. Evident-

ment molts d’ells han quedat una mica curts donades les limi-

tacions d’espai que es pateixen en aquests tipus de miscel·là-

nies. Tot i això, se’ns dubte, serviran per a què tothom pugui 

introduir-se en les més que interessants recerques presentades. 

No puc ni dec acabar sense demanar disculpes pel retard 

en la publicació d’aquestes IV Jornades. Sent justos però, de-

vem assenyalar que foren diversos càrrecs del Consell d’Ei-

vissa els que no varen acomplir els seus compromisos respecte 

aquesta publicació. Per tant, no som jo qui explicarà les cau-

ses de tot plegat, però sí que puc dir que des de la Secció no 

hem aturat de fer feina per a què aquest volum hagi arribat al 

bon port que a continuació podran contemplar.

Mateu Riera Rullan

President de la Secció d’Arqueologia del 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears.
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APROXIMACIÓ A LA FAUNA MALACOLÒGICA MARINA EN EL JACIMENT DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ. 
LA NAVETA 1

Miquel Àngel Vicens i Siquier

RESUM

S’han classificat les restes de fauna malacològica marina 
trobades en la naveta 1 durant les diverses campanyes d’exca-
vació arqueològica al jaciment dels Closos de Can Gaià. L’a-
proximació  se  centra  en  la  classificació  taxonòmica  dels 
exemplars i en la seva distribució temporal i espacial. Es rea-
litza  una  primera  interpretació  dels  resultats,  així  com dels 
seus usos dins de les primeres societats mallorquines.

 
INTRODUCCIÓ

El jaciment dels Closos de Can Gaià es troba situat en el 
Terme Municipal de Felanitx,  molt  pròxim al  nucli urbà de 
Portocolom i a uns 700 metres del mar (Figura 1). Aquest jaci-
ment és estudiat per l’Equip de Recerca Arqueobalear (Labo-
ratori de Prehistòria de la UIB) des del 1996 (Calvo, 1999) de 
manera ininterrompuda amb campanyes estivals d’excavaci-
ons. Malgrat que el jaciment compta diversos conjunts arqui-
tectònics, el present article tant sols fa referència a allò recu-
perat en la Naveta 1 (Conjunt Arquitectònic I), ja que és l’únic 
que ho ha estat en la seva totalitat. 

Portocolom, com a entorn costaner més pròxim del jaci-
ment, presenta unes característiques molt adequades per la re-
collida de productes del mar. Es tracta de un port natural ben 
resguardat amb unes extenses àrees de profunditats relativa-
ment escasses i amb diverses zones d’arenes fines i fang. A 
més a la zona exterior hi ha entrades o cales on l’exposició a 
la mar oberta i als seus majors onatges permeten la possibilitat 
de trobar espècies d’ambients més batuts. La proximitat i la 
relació entre el Closos i el mar no és excepcional (Martínez 
2007; Salvà 2007; Javaloyas, En premsa). De fet, en la zona 
del llevant mallorquí la concentració dels poblats naviformes 
a  les costes  és  més  alta  que  al  interior  (Salvà,  2001).  Així 

doncs,  la  presència  de  restes  de  productes  del  mar  en  els 
aquests jaciments tampoc ha de ser excepcional. De fet, són 
diverses les fonts que indiquen la presència de fauna malaco-
lògica  en  els  jaciments  naviformes situats  prop  de la  costa 
(Camps 1972; Rosselló 1989; Salvà, 2001; Ramis, Inèdit; Sal-
và 2007; Javaloyas, En premsa).

La recol·lecció de mol·luscs i altres productes marins per 
l’home es remunta fins als orígens mateixos de la nostra espè-
cie (Jerardino, 2009), més encara, el consum de mol·luscs ma-
rins, entre d’altres aliments, varen ser un element clau per a la 
supervivència d’uns reduïts nuclis d’ésser humans primerencs 
durant la crisi  climàtica ocorreguda fa  130 – 190 mil  anys, 
coneguda com a MIS6. Hi ha clares evidències que els seus 
descendents foren els que iniciarien, amb el pas dels segles, la 
colonització global del planeta (Marean, 2007).

MATERIAL I MÈTODES

Els resultats exposats en la present comunicació prove-
nen de les mostres malacològiques trobades durant les excava-
cions del jaciment dels Closos de Can Gaià realitzades durant 
les campanyes des del 1996 al 2001 i del 2008 al 2010. Així 
l’entorn de la Naveta 1 es troba, més o menys, en un quadrat 
de 3x3 quadrícules de 10m2 cada una. 

Com es pot observar en la Figura 2, la majoria de restes 
es troben en les quadrícules de la Naveta i pareix que predo-
minen en el seu vessant de ponent.Les restes s’han classificat 
amb ajuda d’una sèrie de guies d’identificació i classificació 
de mol·luscs (Riedl, 1986), publicacions sobre la fauna de les 
illes (Mateo, 1993) i amb la comparació de les mostres amb 
col·leccions  o  peces  ja  classificades.  Per  a  la  datació  dels 
exemplars,  s’ha utilitzat les dades publicades (Oliver,  2005) 
provinents de la datació de les unitats estratigràfiques d’aquest 
jaciment amb Carboni 14, així com d’altres dades pendents de
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Figura 1: Localització del Jaciment dels Closos de Can Gaià i de la Naveta 1
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Figura 2: Presència de restes en l’entorn de la Naveta 1 Figura 3: Espècies de mol·luscs marins més destacades
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publicació proporcionades per l’Equip Closos1. 

Una vegada datades les unitats estratigràfiques que con-
tenien els exemplars,  aquestes s’han agrupat per edats o per 
èpoques. Per aquelles que no s’han pogut establir la seva cro-
nologia absoluta se’ls ha agrupat pels seu context material. 

RESULTATS

S’han pogut identificar unes 145 restes que pertanyen, 
taxonòmicament,  a  dues  classes:  els  bivalves,  amb  43 
exemplars,  i  els  gasteròpodes,  amb  102  exemplars.  S’han 
identificat 15 espècies de mol·luscs (Taula 1), de les quals en 
destaquen 8 espècies (Figura 3): dos representats de la classe 
dels bivalves (Venerupis decusata i Cerastoderma edulis) i sis 
representats  dels  gasteròpodes  (Conus  mediterraneus, 
Truncularopsis  trunculus,  Columbella  rustica,  Monodonta 
trubinata, Cerithium vulgatum i Patella spp).

Les restes s’han agrupat cronològicament en 4 períodes:

Nivell superior:

És un nivell que ha patit una important mescla. No es 
poden establir l’edat dels els materials que hi són presents, ja 
que  els  nivells  sedimentaris  es  troben  barrejats  i  les  seves 
restes provenen de diferents èpoques. És el nivell amb major 
número de restes (75) i d’espècies diferents (11). 

Es  localitzen  a  l’exterior  de  la  naveta,  de  forma 
extensiva,  normalment  aïllades,  però  amb  altres  casos  de 
forma agrupada de fins a 7 i 8 exemplars dins de la mateixa 
quadrícula d’un metre quadrat. 

Es troben quatre espècies de bivalves, dues de les quals són 
les  clares  dominants,  Venerupis  decusata  amb  12  exemplars  i 
Cerastoderma  edulis  amb  8,  mentre  les  altres,  Rubicardium 
tuberculatum i  Spondylus gaederopus,  tant sols hi són presents 
amb  un  exemplar  cada  una.  Pel  que  fa  als  gasteròpodes,  s'hi 
localitzen  totes  7  espècies  presents  en  el  jaciment. 
Trunculariopsis  trunculus  i  Monodonta  trubinata  en  són  les 
dominadores amb 16 i 11 exemplars respectivament, seguits per 

1 Comunicació personal de Bartomeu Salvà

Conus mediterraneus i Columbela rustica amb 7 exemplars cada 
un. Les altres espècies es troben entre els 5 i els 3 exemplars.

N. SUP. NAV.II+III NAV. II NAV. I TOTAL

Bivalves

Venerupis decussata 12  4 4 20

Cerastoderma edule 8 2  2 12

Spondylus gaederopus 1   2 3

Thracia corbuloides 2   2

Donax trunculus   2 2

Rubicardium 

tuberculatum

1
   1

Glycimeris glycimeris  1  1

Arca Noae   1 1

Gasteròpodes

Conus mediterraneus 7 4 5 13 29

Truncularopsis 

trunculus 16 4   20

Columbella rustica 7 1 1 9 18

Monodonta turbinata 11  1 3 15

Patella spp. 5  2 2 9

Cerithium vulgatum 4 4  1 9

Thais haemastoma 3   3

Taula 1: Espècies de mol·luscs marins i número d’exemplars per èpoques

Nivell prehistòric (Naviforme II i III): 

Les datacions confirmen que es tracta d'un nivell d'època 
Naviforme, però no s'ha pogut establir amb seguretat en quina de 
les seves fases pertany. 

Presenta relativament poques espècies (6) i pocs exem-
plars (17). Pràcticament la totalitat de les restes d’aquesta èpo-
ca es troben a l’exterior de la naveta de forma dispersa cap als 
vessants de ponent (oest), llebeig (sud-oest) i migjorn (sud) de 
la naveta. Tant sols hi són presents 2 espècies de mol·luscs bi-
valves, amb 2 exemplars cada una, es tracta de Cerastoderma 
edule i  Thracia  corbuloides.  Hi  són presents 4  espècies  de 
gasteròpodes:  Cerithium  vulgatum,  Conus  mediterraneus i 
Trunculariopsis trunculus, amb 4 exemplars cada una, i  Co-
lumbela rustica amb una única mostra.

22



Naviforme II:

D’una manera semblant al nivell anterior, presenta rela-
tivament poques espècies (6) i pocs exemplars (14). En canvi, 
la seva localització és diferent ja que la majoria de les restes 
d’aquesta època es troben a l’interior de la naveta (9). Les res-
tes situades fora d’aquesta es localitzen a tocar de les pedres 
que conformen el frontal de la naveta o, en un cas, al costat de 
l’enllosat de l’entrada de la naveta. Pel que fa a les restes inte-
riors, es concentren a la part central-posterior. Hi són presents 
2 espècies de mol·luscs bivalves,  Venerupis decusata, amb 4 
exemplars i  Glycimeris glycimeris, amb un únic representant. 
Pel que fa als gasteròpodes, hi són presents 4 espècies: Conus 
mediterraneus, la espècie amb més representants, 5 en total, 2 
exemplars del gènere  Patella i  un exemplar de  Columbela 
rustica i de Monodonta trubinata.

Preconstrucció de la naveta (Naviforme I):

La construcció de la Naveta 1 s’ha estimat al voltant del 
1500 aC. (Oliver, 2005), per la qual cosa se situa dins del Na-
viforme II. No obstant això, hi va haver una ocupació anterior, 
que ens ha deixat com a testimoni una sèrie d’evidències que, 
una hipòtesi de treball de les quals, fan pensar amb l’existèn-
cia d’un element constructiu2 situat a sota  del que posterior-
ment serà l’entrada de la naveta. És el segon nivell amb major 
número de restes (39) i també d’espècies diferents (10). 

Si és pren com a referència la naveta, aquests es concen-
tren principalment a la seva part anterior o fins i tot a la seva 
part exterior frontal, on es localitzen les evidències abans co-
mentades,  encara  que  també  se’n  localitzen,  d’una  manera 
més dispersa, per la seva part posterior (Figura 4). 

Hi són presents 5 espècies de mol·luscs bivalves,  Vene-
rupis decusata, amb 4 exemplars, és el bivalve que més abun-
da, després se situen Cerastoderma edule, Spondylus gaedero-
pus i Donax trunculus amb dos exemplars per cada espècie, i 
finalment un exemplar d’Arca Noae. Pel que fa als gasteròpo-
des, hi són presents 5 espècies: Conus mediterraneus, amb 13 
exemplars és la espècie amb més representants, seguida per 9 
exemplars de Columbela rustica. Amb una presència més dis-

2 Bartomeu Salvà, comunicació personal.

creta  se  situen  Monodonta  trubinata,  Cerithium vulgatum i 
Patella spp. amb 3, 2 i 1 exemplar respectivament.

Figura 4: Localització de les restes de mol·luscs marins procedents del 
Naviforme I

DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS

Abans d’entrar en l’anàlisi dels resultats, és destacable la 
important diferència entre les restes allades dins del context de 
la Naveta 1 i dins del de la Naveta 2. Tot i què el Conjunt Ar-
quitectònic II (conjunt en excavació des de 199, del qual en 
formen part una naveta -la Naveta 2- de dimensions més redu-
ïdes que la mitjana del poblat i una sèrie d’estructures rectan-
gulars,  algunes de les quals es construïren amb una tècnica 
poc habitual (Salvà, 2002), pràcticament única dins del Bron-
ze Balear) no s’ha acabat d’excavar i els nivells extrets d’a-
quest no arriben als nivells prehistòrics naviformes3. El núme-
ro de les nostres recollides fins ara en el Conjunt Arquitectò-
nic II supera àmpliament les mostres recollides en el context 
de la Naveta 1. Si no es tenen en compte les mostres extretes 
dels nivells inferiors, per comparar les restes d’un mateix con-
text   històric,  les mostres recollides en la Naveta 2 superen 
amb un ordre de magnitud superior a les de la Naveta 1. Sens 
dubte és un dels aspectes a tenir presents en futurs estudis, ai-
xí com comparar els resultats de la malacofauna amb els de 

3 Equip Closos, comunicació personal.
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l’altra tipus de macrofauna, dins d’una mateixa naveta i de na-
vetes diferents.

El  nivell  més  interessant,  tant  pel  que fa  al  número  i 
diversitat de les restes malacològiques, és el nivell inferior. A 
més, també pot ser clau per a la interpretació de l’ocupació del 
jaciment abans de la construcció de la naveta. El fet de què les 
restes  es  trobin  relativament  concentrades  en  l’espai  on  se 
situen  les  possibles  evidències  constructives  pot  ser  un 
element  a  tenir  en  compte.  A més,  pel  que  fa  a  l’ús  que 
aquesta  fauna  podria  representar  per  als  primers  pobladors 
dels Closos, es pot afirmar que totes les espècies de bivalves 
poden ser atractives des d’un punt de vista alimentari. Pel que 
fa  als  gasteròpodes,  tant  sols  dos  dels  seus  representants 
ofereixen  una  mida  prou  elevada  com  per  suposar  el  seu 
consum directe. Les altres espècies, que a l’hora representen 
la  gran  majoria  d’individus,  la  seva  mida  podria  apuntar, 
encara que es tracte d’una primera hipòtesi de treball, a què 
eren  utilitzats  com  a  esca  per  aconseguir  peixos  o  altres 
productes del  mar.  D’una manera  semblant  al  que succeeix 
actualment  o  al  que  succeïa  uns  anys  ençà  quan  la 
disponibilitat d’esques per a la pesca era menor que l’actual.

En  les  pesses  estudiades  no  s’han  trobat  conquilles 
perforades  o  amb  modificacions  que  facilitin  la  seva 
utilització com a penjolls o com a ornamentació corporal.

Com  a  apunt  final,  malgrat  presència  d’alguns 
referències  (Sagrario,  2005  o  Ramis,  2006)  dedicades  a  la 
fauna  malacològica  en  els  jaciments  arqueològics,  aquestes 
s’han fet  com a treball  de síntesi  o  de interpretació  d’unes 
restes  extretes  sense  la  metodologia  arqueològica  actual 
(Salvà,  En  premsa)  o  bé  no  treballen  sobre  exemplars  de 
l’època Naviforme,  per la qual cosa la comparació amb les 
troballes als Closos no es senzilla. Així doncs, la pregunta de 
si hi ha paral·lelismes amb la captura o utilització de mol·luscs 
en altres jaciments o tenir una visió més global de la relació 
entre l’home del  Bronze i  el mar  o els  seus productes,  són 
qüestions que hauran d’esperar per ser respostes.
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MANIFEST

Manifest  de  la  SECCIÓ  D’ARQUEOLOGIA  DEL 
COL·LEGI  OFICIAL DE  DOCTORS  I  LLICENCIATS 
EN FILOSOFIA I  LLETRES I  EN CIÈNCIES DE LES 
ILLES  BALEARS a  partir  de  les  idees  exposades  a  la 
Taula Rodona  El nou decret d’arqueologia, realitzada el 
dia 2 d’octubre a la seu del Consell d’Eivissa, dintre de les 
IV JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LES ILLES 

BALEARS:

1.- Va ser un error del Govern el no convidar a la Universitat 
de les Illes Balears i  a la Secció d’Arqueologia del nostre 
Col·legi,  des  d’un primer moment a  les  reunions per  a  la 
redacció del nou Decret d’Arqueologia.

2.-  Volem  agrair  la  implicació  personal  del  Conseller 
Bartomeu Llinàs per a la incorporació de la Secció a dites 
taules de treball.

3.- Segons el parer dels arqueòlegs de la Secció el primer 
esborrany,  redactat  per  tècnics  del  Govern i  d’alguns dels 
Consells  Insulars,  presentava  tota  una  sèrie  de  punts  que 
perjudicaven molt als arqueòlegs i al bon funcionament de la 
investigació científica.

4.- Un cop incorporada la Secció a les taules de treball es 
varen  acceptar  un  90%  de  les  peticions  aprovades  per 
l’Assemblea  de  la  Secció,  la  qual  cosa  millorà 
considerablement el document inicial.

5.- Malauradament, les preses exigides pel Govern són un 
dels principals factors per a no haver pogut fer un document 
més pensat i raonat.

6.- Hauria estat convenient deixar reflectit al Decret els drets 
d’autoria dels arqueòlegs.

7.-  Sembla  que  podrà  generar  molts  conflictes  la  tria  i 
avaluació  de  materials  arqueològics  proposada  en  el  nou 
Decret.

8.-  Tot  i  que  el  document  consensuat  presenta  algunes 
carències,  és  cert  que  millora  considerablement  el  Decret 
144/2000 actual,  i pot solucionar gran part dels problemes 
que fins ara havia tingut l’arqueologia Balear. Cal remarcar a 
més,  que  fou  consensuat,  amb  un  destacable  esforç 
compartit, per la gran majoria dels participants en la redacció 
del nou reglament.

9.- Dit document consensuat va ser corroborat per la Junta i 
l’Assemblea de la Secció d’Arqueologia.
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