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EL DERELICTE DE CALA SANTANYÍ. PRIMERS RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
SUBAQUÀTICA DE JULIOL DE 2015.

Enric Colom Mendoza
Aurora Rivera Hernández

Andrea Torres Ferrer

INTRODUCCIÓ

El juliol de 2015 es va a dur a terme una campanya ar-
queològica motivada per la troballa casual, el gener del mateix
any, d’un derelicte a cala Santanyí, al municipi homònim, al
sud-est de l’illa de Mallorca. 

El municipi de Santanyí és una àrea on ha quedat docu-
mentada una relació molt estreta amb la mar des de l’antigui-
tat, com demostra la presència d’assentaments costaners, com
els jaciments de punta dels Baus i el de s’Almunia; i de jaci-
ments subaquàtics, com els derelictes del caló de ses Egües i
de punta de sa Torre, localitzats pel Grup d’Arqueologia Suba-
quàtica en les campanyes de prospeccions dutes a terme entre
els anys 1995 i 2000 (Pons 2004). 

La presència de material arqueològic subaquàtic s’entén
si tenim en compte que el sud de l’illa de Mallorca era un lloc
de pas freqüent en les rutes est-oest i oest-est, ja que suposava
un dels camins més segurs i fàcils,  a causa de les corrents ma-
rines i els vents dominants a la mar Mediterrània (Guerrero
1993, 12). A més, per la morfologia de la costa sud-est de Ma-
llorca, formada per penya-segats molt escarpats, les cales su-
posaven l’únic lloc de refugi per a les embarcacions i eren els
llocs des d’on es podien descarregar les mercaderies. També
eren els lloc des d’on es podia fer aiguada, com en el cas de
cala Santanyí, que té una font d’aigua potable a l’anomenada
cova dels Dracs.

La localització de les restes, molt properes a la costa i a
poca profunditat, a -3’5 metres, va suposar que la intervenció
fos immediata, ja que la cala Santanyí és una zona amb un risc
elevat  d’espoli  i destrucció a  causa  de factors com la gran
afluència de banyistes durant els mesos d’estiu, la presència
d’un club de busseig i la quantitat d’embarcacions que hi fon-
degen. Fins i tot,  les àncores podrien destruir  restes. A més
d’això, el fet que estigués situat a tan poca profunditat provo-

cava que el deteriorament per l’abrasió dels sediments marins
i els temporals marítims fos major. 

LA INTERVENCIÓ

L’objectiu principal de la intervenció va ser documentar i
protegir  in situ les restes arqueològiques. Seguint les directrius
de la convenció del Patrimoni Cultural Subaquàtic de la Unesco
de 2001, no es va extreure cap material. La primera tasca va ser
inspeccionar l’àrea per delimitar el jaciment. Així vàrem com-
provar que el fragment del navili, trobat el gener de 2015, esta-
va completament tapat pel sediment marí. En canvi, es va apre-
ciar a pocs metres de distància, en sentit longitudinal O-E, un
nou fragment del  mateix derelicte,  que ocupa una superfície
d’uns 20 m2. El jaciment està format per una zona central con-
crecionada i colonitzada per algues, en què es podien distingir
algunes de les traques del pallol  de l’embarcació.  En alguns
punts al voltant d’aquesta zona central, concretament als sectors
N, NE, E, SE i S, es podien apreciar  clarament diversos ele-
ments de l’arquitectura naval. L’estat de les fustes, almenys les
zones que es trobaven al descobert, era molt precari per l’acció
dels xilòfags marins, com el Teredo Navalis, (figura 2) i a l’ac-
ció abrasiva dels sediments marins. El derelicte semblava com-
pletament espoliat i per això, malauradament, no es va disposar
de materials en superfície que permetessin establir una cronolo-
gia relativa del jaciment. Una vegada inspeccionat el jaciment,
vam documentar-lo mitjançant el dibuix i la fotografia, per ob-
tenir la planimetria, l’ortofoto i un model fotogramètric.

Finalment, les restes es van cobrir amb una malla geo-
tèxtil, assegurant el perímetre, amb sacs de ràfia plens d’are-
na, per garantir l’estabilitat de la capa protectora malgrat les
corrents i els sediments marins. En darrer lloc es va tornar a
cobrir tot amb arena per protegir-lo del possible espoli i dete-
riorament provocat per l’activitat marina i antròpica.
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Figura 1. Mapa de situació. (Autor: Andrea Torres).



Figura 2. Vista en detall de les quadernes del sector SE afectades per l’ac-
ció del Teredo Navalis. A la dreta de la imatge es poden veure algunes tra-
ques del pallol, així com el sistema d’argamassat present a l’espai de cla-
res. (Foto: Enric Colom Mendoza).

L’ARQUITECTURA NAVAL

Les restes de l’arquitectura naval que es trobaven en super-
fície eren una dotzena de quadernes, tres taules del folre i diver-
ses taules del pallol.Algunes quadernes apareixen emparellades,
sense poder saber amb certesa si es tracta de quadernes dobles o
bé de la unió entre estameneres i medissos. Les seves mesures os-
cil·len entre els 12 i els 15 cm d’amplada i 14 cm d’alçada. El se-
güent element estructural, les traques del folre, són d’unes dimen-
sions força considerables: 25 cm  d’ample i 7 cm de gruix. A sim-
ple vista es reconeix clarament una construcció naval en esquelet,
a causa de la inexistència de llengüetes i clavilles en la unió entre
les taules del folre, característica fonamental del sistema de folre
previ o  Shell First  (Pomey 2004). En aquesta  embarcació les
quadernes són el principal element estructural i donen solidesa al
casc, mentre que les taules del folre van ser fixades a les quader-
nes amb claus de coure, ja documentats en el primer fragment del
derelicte, de secció quadrangular i d’uns 16 cm de longitud. Mal-
auradament, en el segon fragment trobat, que fou objecte de la in-
tervenció, els claus apareixen trencats, ja que havien estat arra-
bassats, segurament, de manera intencionada per bussejadors.

Al sector N del derelicte, on hi ha les taules del folre, es pot
veure clarament la corba que descriu el costat de l’embarcació; és
a dir, el punt on aquestes passen paulatinament del pla horitzontal
al vertical, òbviament sense cap indici clar de si es tracta el costat
d’estribord o babord. En aquest punt es podia comprovar com la
cara externa de l’embarcació conserva part d’un folre metàl·lic
d’uns 4 mm de gruix, a simple vista fet d’un tipus d’aliatge, ja
que en alguns punts presenta concrecions marines, pel que no es
tracta ni de plom ni de coure pur, elements tòxics per als organis-
mes marins. La seva funció seria evitar que certs mol·luscs ma-
rins s’adherissin a l’obra viva de l’embarcació, la frenessin i la
fessin malbé. Malauradament, i en tractar-se d’una intervenció
preventiva, no podíem fer remocions de sediment, i no poguérem
aprofundir més en els detalls. També s’ha de recalcar la presència
del que semblen dos paramitjals, taules que en sentit longitudinal
s’endenten a les quadernes per conferir-li més solidesa a l’embar-
cació. A simple vista podrien semblar taules del pallol, però les
seves mesures són força més reduïdes (10 cm d’ample). La qua-
derna aïllada, que està en direcció nord-est,  presenta un rebaix
que serviria per encaixar-hi aquest element que, a més, es troba
en el mateix sentit longitudinal. El paramitjal que hi ha al sector S
està endentat a les quadernes. Finalment, cal destacar l’existència
d’una important  tasca  de calafatejat  intern,  consistent  en  una
mena d’argamassa formada per calç, arena i petits còdols. Aques-
ta capa forma un sandvitx entre les taules del pallol i les quader-
nes, així com als espais de clares, per prevenir les filtracions d’ai-
gua que es poguessin produir a través de les traques del folre.

L’AIXECAMENT  FOTOGRAMÈTRIC  I  VISITA VIR-
TUAL

Ja que es tractava d’una intervenció exprés, es va optar per
la utilització de tècniques fotogramètriques per minimitzar al mà-
xim les hores d’estada al fons, principal inconvenient dels treballs
arqueològics subaquàtics. Malgrat que la visibilitat no era gaire
bona, a causa de la gran quantitat de sediment en suspensió, es fe-
ren 284 captures sense dianes de l’arquitectura naval del derelicte
i posteriorment van ser processades amb el programari Agisoft
Photoscan®. El resultat fou un aixecament fotogramètric, escalat
i de gran qualitat  del jaciment1. 

1 Part dels resultats es poden veure a l’enllaç següent: https://skfb.ly/KqMK
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Figura 3. Planimetria del derelicte elaborada per Enric Colom Mendoza.



Figura 4. Fotograma de l’espai modelat abans d’introduir les textures. Realit-
zat per Enric Colom Mendoza.

Figura 5. Render d’un fotograma de la visita virtual. Realitzat per Enric Colom
Mendoza.

Aleshores, a partir de la fotogrametria del jaciment es va
generar una vista ortogràfica que, un cop vectoritzada amb el
programari AutoCad va donar com a resultat una planimetria
acurada del derelicte (figura 3). A més, amb el Cloud Compa-
re es van poder dur a terme tant les seccions com les corbes de
nivell del jaciment. D’aquesta manera, i tan sols en poc més
d’una hora i mitja de feina de camp, es va documentar com-
pletament el jaciment i ens vam emportar una còpia digital a
casa. Val a dir que amb els mètodes tradicionals, la duració
dels treballs hauria augmentat exponencialment, per  la  qual
cosa la fotogrametria es mostra com una eina amb un potenci-
al elevadíssim per a les tasques arqueològiques subaquàtiques.

Ja que l’objectiu final d’aquesta intervenció preventiva era
el cobriment integral del jaciment i protegir-lo, es va decidir crear
un recorregut virtual del  derelicte, per  què qualsevol  persona,
bussejadora o no, pugui accedir al jaciment des de casa i fer, més
accessible el món de l’arqueologia subaquàtica al gran públic2. 

El procés portat a terme fou el modelat, -amb el proga-
mari d’infografia 3D Blender-, d’un espai tridimensional rea-
lista que emulés tant la superfície de la mar com el medi suba-
quàtic (figura 4). Un cop modelat l’espai es va introduir la fo-
togrametria  del  derelicte i es passà  a la creació de textures
procedurals així com a la introducció de diferents efectes per
fer  l’entorn i l’ambientació més realista (figura 5),  com ara
certa profunditat de camp i el reflex del  sol  a través de les
ones (efecte voronoi). Finalment, s’introduí el recorregut de la
càmera i es renderitzà l’animació en diferents seqüències, que
foren  tractades amb el  programari d’edició de vídeo Adobe
Premiere, a més d’afegir diferents efectes de so, com la respi-
ració amb el regulador sota l’aigua per fer més immersiva la
visita. Cal recalcar que es tracta d’una iniciativa que sorpre-
nentment és força pionera, ja que es tracta d’una de les prime-
res visites virtuals a derelictes que s’han fet a l’Estat espanyol.

CONCLUSIONS

El resultat de la intervenció fou plenament satisfactori,
ja que en un temps rècord vàrem poder assolir els objectius
marcats. A més de protegir-lo de manera activa, el vàrem do-
cumentar gràficament i vam dur a terme la fotogrametria, pla-
nimetria i  visita virtual del jaciment, de manera que encara
que estigui completament tapat, pot ser visitat per tothom.

El jaciment, tal com hem comentat,  a  priori  està total-
ment espoliat, ja fos en la recuperació posterior a l’enfonsa-
ment com en les darreres dècades bussejadors. Alguns habi-
tants de Santanyí ens van comentar que cap als anys setanta
del segle XX, es va extreure de manera incontrolada el timó
de codast de l’embarcació, que òbviament es va desintegrar al
poc temps per la manca dels tractaments específics que reque-
reix la fusta extreta del medi subaquàtic.

Malauradament, sense haver dut a terme remocions de
sediment, resulta molt complicat i arriscat donar més detalls

2 El vídeo de la visita virtual es pot reproduir en aquest enllaç: https://youtu.be/8A93ZjG2jTo
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del derelicte, ja que quedem limitats a les restes en superfície.
Tot i així, amb les dades obtingudes podem plantejar una sèrie
de hipòtesis.

Pensem que es tracta d’un navili amb unes dimensions
considerables;  basem aquesta  afirmació en  l’existència  d’un
altre fragment del derelicte a uns metres d’aquest, en el mateix
sentit longitudinal, així com per les dimensions de les taules
del folre. Si les nostres sospites es confirmen i la quilla es tro-
ba - com pensem - al sector S, estaríem parlant d’una embar-
cació amb una mànega d’uns 6 metres i, per tant, d’una eslora
força superior als 20 metres.

La cronologia del derelicte és molt incerta, per una ban-
da sabem que fou construït amb el sistema d’esquelet, per la
qual cosa podem descartar que sigui anterior a l’època medie-
val, si bé es coneixen casos a l’antiguitat. En segon lloc, hi ha
un  folre  exterior  metàl·lic  però sense  saber  amb certesa  la
seva composició  tampoc podem datar el navili amb aquestes
dades. Si fos de plom, aquest element fou emprat per  folrar
l’obra viva de les embarcacions des del segle V a. de la n.e.
(Eiseman; Ridgway 2012) fins a finals del segle XVII i princi-
pis del XVIII; si fos de coure pur, estaríem parlant d’una cro-
nologia post quem a 1760-1780, moment en què els navilis co-
mencen a utilitzar aquest material en el folrat dels cascs (Gar-
cía-Torralba Pérez 2013, 309). Finalment, el sistema d’arga-
massat format per calç, arena i petits còdols fou utilitzat, al-
menys  a  l’Armada  Espanyola,  durant  un  breu  període  de
temps, concretament entre 1785 i 1789, ja que l’enginyer Ro-
mero Landa s’adonà que aquest sistema era molt perjudicial,
ja que atacava les fustes i perquè la mescla petrificada dificul-
tava enormement les tasques de carenat (García-Torralba Pé-
rez 2013, 326). Però no hi ha absolutament cap dada que asse-
nyali que es tracta d’una embarcació amb bandera espanyola,
així que tampoc podem apuntar en aquesta direcció.

També cal  destacar  que a  la mateixa  platja  de la cala
Santanyí, hi ha una gran àncora de ferro forjat, d’uns 3,25 m
de longitud (figura 6). El seu estat és força lamentable, ja que
està completament rovellada i amb zones molt exfoliades per
l’extracció incontrolada del medi marí sense els tractaments
de consolidació i restauració necessaris. La canya és de secció
quadrangular amb cep de fusta (el qual no s’ha conservat), ar-
ganell d’uns 30 cm de diàmetre i ungles triangulars isòsceles

d’uns 50 cm de longitud. Aquest tipus d’àncores foren l’estàn-
dard fabricat del darrer quart del segle XVI fins a les primeres
dècades del segle XIX (Curryer 1999), essent substituïdes per
les de cep  mòbil.  Quan  vam consultar  la  població local  de
quin indret es va extreure l’àncora, ens van comentar que als
anys seixanta del segle XX es va extreure d’un derelicte ubi-
cat a la mateixa cala, pel que pensem que molt probablement
pot pertànyer al navili objecte de la intervenció. Malaurada-
ment, l’àncora no pot oferir una cronologia exacta ja que, com
hem dit,  va  estar  en circulació durant més de 300 anys i,  a
més, solen ser elements amb un període de vida en actiu molt
llarg, fins i tot desenes d’anys (Gay 1997). 

Gràcies a les notícies facilitades pel senyor Cosme Agui-
ló Adrover, filòleg oriünd de Santanyí, vam trobar a la revista
Santanyí: Quincenal de intereses locales, de febrer de 1958, la
notícia de l’enfonsament d’un vaixell italià el 18 d’octubre de
1875 “frente a la Cala Santanyí”. Quan hem consultat les crò-
niques de Santanyí, apareix l’enfonsament d’una polacra-gole-
ta italiana el 1875, però el registre original de l’arxiu diu “cer-
ca de la Cala Santanyí” (Rosselló Vaquer; Pons Bonet 2000).
Ja que el derelicte es troba al bell mig de la cala, pensem que,
en  cas d’haver-se enfonsat  en aquell  indret,  la  notícia  seria
molt més precisa pel que fa a la ubicació. Igualment, l’àncora
que en principi pertany a l’embarcació naufragada no quadra
cronològicament amb un navili de mitjan segle XIX. 

A més, a partir del 1832, George F. Muntz patentà el ye-

llow metal o metal Muntz, un aliatge format per un 60% de cou-
re i un 40% de zinc, molt fàcil d’adaptar al casc de les embarca-
cions i que, a més de corroir-se a un ritme més lent que el cou-
re, era més barat per l’alt percentatge de zinc que contenia, per
la  qual  cosa  substituí  el  coure  a  partir  de  1840  (McCarthy
2005). El metall o aliatge utilitzat en el derelicte de cala Santa-
nyí no sembla pas aquest tipus. Per tant, en un principi hipotèti-
cament hauríem de descartar que es tracti del Teresa. 

A mode de  reflexió final  voldríem indicar  que encara
queda moltíssima feina per fer, encara que amb una simple in-
tervenció preventiva -amb poc més de tres hores de feina de
camp inclòs el cobriment- hem pogut recollir una gran quanti-
tat d’informació, gràcies en part a l’ús de tècniques fotogra-
mètriques, les quals es mostren totalment imprescindibles en
aquest tipus d’intervencions. En un futur seran necessaris son-
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dejos per acotar l’àrea que ocupa el jaciment, així com per co-
nèixer més detalls de l’arquitectura naval i possibles materials
que hagin pogut  passar  desapercebuts als espoliadors.  Amb
tota aquesta informació que falta per conèixer, podrem oferir
una cronologia molt més precisa. També creiem que es tracta
d’un  jaciment  perfecte  per  fer-hi  pràctiques  d’arqueologia
subaquàtica amb estudiants d’arqueologia, donada la seva si-
tuació en una cala arrecerada, a molt poca profunditat i amb
pocs elements delicats que es puguin fer malbé.

Figura 6. Àncora de ferro forjat ubicada a cala Santanyí. Es pot com-
provar com el seu estat és deplorable. (Foto: Enric Colom Mendoza).
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