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Ha passat un poc més d’un any des de que se celebraren les IV Jornades d’Estudis Locals
de Felanitx, organitzades de manera conjunta entre el Centre Cultural - Ajuntament de
Felanitx i l’associació d’Amics dels Closos de Can Gaià, fins a les darreres tasques d’edició i
maquetació de les seves actes, que constitueixen el present llibre. Durant aquest temps
els autors han acabat de completar, polir i compondre les idees que de manera clara i
brillant exposaren a la Casa de Cultura el desembre de 2016. Tot sovint la tasca d’escriure
no és senzilla i molt menys la d’ordenar un discurs perquè quedi entenedor. Des dels
Amics dels Closos volem agrair-los el temps i l’esforç que han posat en la redacció dels
seus treballs, més si tenim en compte que molts d’ells no tenen per costum exposar-los en
públic o, fins i tot, no s’havien plantejat mai presentar-los a unes Jornades. Amb tot,
també hem de dir que en alguns dels textos els hi manca la revisió final dels autors, bé per
maca de temps o perquè la donen per bona. Si s’observen algunes errades o imprecisions
en demanan per endavant disculpes, una lectura crítica sempre hauria de servir per
avançar.
Dins del nostre calendari d’activitats, possiblement, tenim dues fites periòdiques que,
malgrat el temps i l’esforç en dur-les a terme, ens fan més il·lusió. La primera, és el sopar
de recreació històrica que cada estiu ens permet conèixer millor les diferents societats que
han anat poblant aquest territori, així com gaudir de les seves menges. En segon és, sens
dubte, l’organització de les Jornades d’Estudis Locals. Des d’aquestes línies, tornam a
oferir el compromís de l’organització de les V Jornades l’any 2019, esperant tornar a
gaudir de la col·laboració de l’Ajuntament (tant des de la Regidoria de Cultura com des de
la mateixa Batlia). Sigui com sigui, fem una crida a participar-hi!

Miquel Àngel Vicens i Siquier
President de l’Associació dels Amics dels Closos de Can Gaià

Per a un poble és essencial (i estratègic) conèixer la seva història i la seva cultura, no sols
per raons acadèmiques sinó sobretot per edificar un futur que sigui millor que el passat. I
una manera molt especial i important de fer-ho és celebrant unes Jornades d'Estudis
Locals. L’element d’implicació i de participació, així com el fet de compartir i tractar
aspectes a vegades oblidats precisament pel món acadèmic, és el que dona caràcter a
l’activitat.
Al desembre del 2016 vàrem tenir l'oportunitat de gaudir de la quarta edició amb unes
ponències d’alt interès. Poguérem conèixer més aspectes de la nostra història però també
aprofundírem en altres aspectes com el folklore, el feminisme, l'educació, els esports, la
fotografia... tots ells molt transcendents per conèixer de més a prop el nostre passat, el
present i, és clar, tenir indicis del futur.
Aquesta publicació, que transcriu totes les ponències que es varen presentar, és una eina
molt útil per difondre el nostre àmbit més proper i promoure el coneixement d'aspectes
felanitxers. Per a l’Ajuntament és un obligació de molt agradable compliment i alhora un
honor poder col·laborar amb l’edició d’aquestes quartes jornades, així com ja es va fer en
les anteriors edicions.
Cal agrair a l’Associació d'Amics dels Closos de Can Gaià la gran tasca que han fet per
organitzar, altre cop, aquestes Jornades d'Estudis Locals. Per tant, només em queda
desitjar que es torni a organitzar, com més aviat possible, la cinquena edició.
Esper que aquest llibre que teniu a les vostres mans serveixi per agafar més consciència de
la nostra realitat com a poble, i que també serveixi per donar el seu fruit. Entre tots
podem fer avançar Felanitx cap a una millor convivència. Més informació, més
coneixement serveixen per apuntalar un Felanitx millor.

Joan Xamena i Galmés
Batle de Felanitx
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LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
A LA NAVETA DOBLE DELS CLOSOS
Llorenç Oliver Servera, Bartomeu Salvà Simonet, David Javaloyas Molina i Joan Fornés
Bisquerra
OLIVER, LL.; SALVÀ, B.; JAVALOYAS, D. & FORNÉS, J. (2018). La intervenció
arqueològica a la Naveta Doble dels Closos. IV Jornades d’Estudis Locals de
Felanitx: 113-126

RESUM
Entre els anys 2012 i 2014 es varen interrompre les excavacions als Closos de Can Gaià.
Durant aquest temps, la feina de l’equip del Projecte Closos va continuar, centrada en la
recerca i la posada en valor del jaciment. L’any 2015, a més de prosseguir amb la
investigació i les noves activitats de difusió que s’havien iniciat els anys anteriors, es va
reprendre l’excavació, amb una campanya puntual centrada a la naveta doble, on encara
no s’hi havia intervingut mai.
El present treball s’inclou en el marc del projecte de R+D+i "Archipiélagos: paisajes,
comunidades prehistóricas insulares y estrategias de conectividad en el Mediterráneo
Occidental. El caso de las Baleares durante la prehistoria" del Ministerio de Economía y
Competitividad (HAR2015-67211-P).

INTRODUCCIÓ
Després de 16 anys ininterromputs de campanyes d’excavació als Closos, l’any 2012,
l’equip del Projecte Closos va decidir interrompre’n l’excavació. Aquest fet responia,
fonamentalment, a dos motius: la incertesa entorn a la possibilitat de finançament de la
campanya, atès que l’any anterior el Consell de Mallorca havia retirat els ajuts a les
excavacions un cop ja aprovats i quan als Closos ja s’havia dut a terme la campanya; i la
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necessitat d’avançar en l’estudi de la naveta I, excavada entre els anys 1996-2001 i 20082010, i encara pendent de concloure’n l’estudi global.
Tot i que es va interrompre l’excavació del jaciment, entre els anys 2012 i 2014, vàrem
continuar fent la campanya estival de tres setmanes a Portocolom, centrada en els estudis
de la Naveta I. Alhora, però, conscients de la necessitat de ser presents a la societat
felanitxera, vàrem apostar per donar un impuls a la difusió del jaciment i del patrimoni
arqueològic. Així, a les activitats que ja es duien a terme, com els tallers didàctics i la
jornada de portes obertes, l’any 2013 s’hi afegí la celebració de la I Diada de la Prehistòria
i l’Arqueologia de Mallorca.
Aquesta Diada, que s’ha anat consolidant amb els anys fins el punt de convertir-se en un
element clau del Projecte Closos, consisteix en una jornada participativa, oberta i gratuïta
en que es duen a terme diferents activitats, com tallers, demostracions, visites guiades,
etc., encaminades a acostar al públic diferents activitats documentades durant la
prehistòria, en sentit ampli. Algunes tenen una estreta relació amb el projecte de recerca
que es desenvolupa al jaciment però també se n’han realitzat d’altres més genèriques que
fan referencia a la prehistòria i l’arqueologia i no fan referència específicament al propi
jaciment dels Closos de Can Gaià.
Paral·lelament, durant aquests anys d’activitat centrada en la recerca i divulgació
arqueològica, va tenir lloc un fet important per al desenvolupament posterior del projecte
i la represa de l’excavació: l’Ajuntament de Felanitx va posar les bases per a l’ampliació de
la part del jaciment de titularitat pública.

Figura 1: Delimitació de l’àrea del jaciment (amb el color ressaltat) i de les parcel·les de titularitat
pública

En aquest sentit, cal remarcar que, a la zona de Can Gaià, la parcel·lació es troba molt
2
fragmentada i, de fet, el jaciment ocupa un àrea aproximada de 42.000 m , dividida en
deu parcel·les distintes (parcel·les 834, 1044a, 1046, 1047, 1048, 1049, 1062a, 1079, 1080
i 1081 del polígon 31). D’aquestes, fins aleshores, únicament era de titularitat pública la
parcel·la 1048, des que l’Ajuntament la va comprar. És a aquesta parcel·la on s’hi troben
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les àrees completament o parcialment ja excavades: les navetes I i II i les diferents
estructures que conformen l’Àrea II.
Aquest procés d’ampliació de la part pública es va materialitzar en l’adquisició, l’any 2015,
de la parcel·la 1046, on hi trobam les navetes IV i V. Posteriorment, fruit de les gestions
dutes a terme els anys previs, l’any 2016 l’Ajuntament adquirí la parcel·la 1047, on s’hi
2
troba la naveta III, donant continuïtat a una àrea de poc més de 17.250 m de titularitat
pública (Figures 1 i 2). Aquest procés continua obert i contempla l’adquisició de noves
parcel·les els propers anys.

Figura 2: Localització dels diferents conjunts arquitectònics que integren el jaciment

Entre els anys 2012 i 2014, doncs, es va donar un fort impuls a les tasques de divulgació
1
del jaciment i de la feina feta a través de la Diada de la Prehistòria i l’Arqueologia . Al
mateix temps, s’ha progressat en el desenvolupament dels estudis sobre la Naveta I, que
s’han de veure reflectits en la publicació dels resultats globals de la recerca, fruit de la
posada en comú dels coneixements aportats pels diferents especialistes que hi han pres
part.
En aquestes circumstàncies, un cop adquirida la parcel·la 1046, l’equip del Projecte Closos
ens vàrem proposar reprendre l’excavació amb una campanya puntual a la Naveta V, una
àrea del jaciment on no s’havia intervingut mai, que ens aportaria noves dades per
avançar en el coneixement sobre els poblats de navetes, alhora que ens permetria
compatibilitzar-la amb les activitats de recerca i posada en valor iniciades els anys previs.
1

Des de 2016 és la Diada Viu la Prehistòria!
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LA CAMPANYA DE 2015: PLANTEJAMENT
El denominat com a Conjunt arquitectònic V dels Closos està format per una naveta de
doble cambra, amb unes dimensions de 22,50 m. de longitud total i 14 m. d'ample a la
façana; les cambres tenen una longitud de 12,70 m i 6,70 d'amplada màximes. Aquest
edifici destaca pel seu bon estat de conservació i, de fet, l’alçària conservada de les restes
supera en alguns punts els 2 m. Tanmateix, l’any 1991, la construcció d'una síquia per dur
aigua a un camp de golf destruí part de la façana de l'estructura (Frey & Rosselló, 1967;
Calvo & Salvà, 1999; Javaloyas et al., 2007; Javaloyas et al., 2009) (Figura 3).

Figura 3: Ubicació dels sondejos excavats a la Naveta V

La Naveta V, juntament amb la Naveta III, de triple cambra, constitueixen els únics
exemples de navetes de múltiples cambres que es conserven als Closos a l’actualitat. No
obstant, tenim constància que havia existit una altra naveta doble situada a l’oest
d’aquesta i que fou destruïda l’any 1965, moment en que es construí la carretera que
uneix Portocolom i s’Horta i que travessa el jaciment. (Salvà & Calvo, 2002).
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La intervenció a la Naveta V es va plantejar encaminada a assolir els següents objectius:
En primer lloc, es pretenia netejar i eliminar la runa d’aquesta àrea, a fi de visibilitzar
l’edifici. Tan sols amb aquesta acció, ja es posava de manifest la rellevància i diversitat de
les manifestacions arquitectòniques durant el Bronze Mitjà i Final a les Illes Balears,
període en el que s’emmarca el moment de construcció i ús original de les navetes i que
s’estén al llarg de 700 anys, aproximadament, entre els anys 1.500 i 800 abans de la nostra
era (Albero et al., 2011).
Un segon objectiu era avançar en el coneixement de les tècniques constructives i
arquitectòniques emprades en la construcció de les navetes, les edificacions més
emblemàtiques d’aquesta fase de la prehistòria balear, a la qual, de fet, donen nom:
l’època naviforme.
En tercer lloc, l’excavació estava orientada a l’obtenció de mostres per datar el moment
de construcció i de les reformes arquitectòniques que s’hi poguessin documentar. Aquest
punt és especialment interessant per l’escàs coneixement que es té del procés constructiu
i la posterior evolució d’aquests edificis.
Finalment, l’objectiu global era el d’augmentar el coneixement sobre la configuració i
l’evolució del poblat, ja que la informació obtinguda sobre el moment i procés de
construcció d’aquesta estructura permetrà ampliar la informació que han proporcionat les
intervencions ja fetes a les navetes I i II, actualment en fase d’estudi.

INTERVENCIÓ A LA NAVETA V: NETEJA DE L’ESTRUCTURA, ESTUDI DELS MURS I
EXCAVACIÓ DE SONDEJOS
A fi d’acomplir els objectius plantejats per a la intervenció, la primera acció a dur a terme
era la neteja de vegetació, que no es va limitar a l’àrea a excavar, sinó que s’estengué a la
totalitat de les dues parcel·les que aleshores eren ja de titularitat pública.

Figura 4: Naveta V abans de la intervenció (a dalt) i després (a baix)
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Mantenir netes de brossa i vegetació totes les estructures del jaciment, tant les excavades
com les que no ho estan, és una de les feines primordials de tota campanya. No només
per poder feina amb garanties, sinó també per evitar que un creixement descontrolat de
la vegetació entorn o sobre els murs pugui fer malbé les estructures. Per aquest motiu,
abans d’iniciar la campanya d’excavació, es va fer una campanya de desbrossat general de
tota l’àrea pública del jaciment per part de la Brigada de la Direcció Insular de Patrimoni
Històric del Consell, sota la supervisió dels directors de l’excavació, posant especial èmfasi
a la zona que alberga els conjunts arquitectònics IV i V (parcel·la 1046, polígon 31) (Figura
4).
Un altre dels objectius marcats consistí en l’estudi de les tècniques constructives de la
fase naviforme mitjançant l’anàlisi dels murs de la Naveta V. Aquest enfocament ja havia
estat posat en pràctica a les campanyes de reexcavació de la Naveta Alemany (Calvià),
dutes a terme els anys 2010 i 2011 per companys de l’equip de recerca ArqueoUIB de la
Universitat de les Illes Balears. En aquell cas, s’excavà el sediment superficial dels murs de
la naveta a fi de confirmar la continuació d’un llenç de mur situat enmig els dos
paraments, entre el reble, que ja s’havia intuït a les campanyes d’excavació dels anys
1997-98. L’excavació de diversos sondejos dins els murs va poder confirmar la funció
estructural d’aquest mur intern, que tenia continuïtat fins als fonaments i estava acarat
cap a l’exterior. Aquestes dades indiquen que aquest llenç de mur fou construït abans que
el parament exterior de l’edifici i poc després que l’interior i que, encara que no fos vist,
les persones que el construïren optaren per fer-lo acarat. Això pot indicar l’existència
d’una tradició tecnològica a l’hora de treballar la pedra molt arrelada i amb un sentit
funcional molt desenvolupat, ja que aquesta estratègia ajuda a construir murs més sòlids
(Albero et al., 2013; Calderón et al., 2013).
Per dur a terme aquest estudi, al cas de la Naveta V dels Closos, es procedí a fer una
neteja i desenrunat de les parts superiors dels murs de la naveta, eliminant aquelles
pedres que estaven mogudes o desplaçades, a fi d’identificar-ne clarament els enderrocs,
les línies de parament, el reble i altres possibles elements arquitectònics interns. Així, amb
una mínima intervenció, és possible documentar les possibles solucions arquitectòniques
emprades en la construcció de la naveta o en possibles reformes dutes a terme durant el
seu ús.
Finalment, l’altre aspecte fonamental de la intervenció a la Naveta V era l’excavació de
diversos sondejos a l’interior dels murs de l’estructura, seguint la línia iniciada en
campanyes anteriors a les navetes I (2008 i 2010) i II (2011). Aquesta acció perseguia un
doble objectiu:
Per una banda, igual que l’espedregat de les crestes dels murs, documentar el procés
constructiu de les navetes, a fi d’identificar possibles reforços o solucions arquitectòniques
a l’interior dels murs que no es puguin observar des de l’exterior. Aquest aspecte, de fet,
ja es va documentar a Closos durant la campanya de restauració de 2010 a la Naveta I, en
que s’excavaren diferents punts de l’interior del mur. Això va permetre identificar
diferents solucions arquitectòniques adoptades, bé en el moment de la construcció de
l’edifici, bé en el transcurs de la reforma feta a l’estructura, entorn al segle X BC (Fornés et
al., 2009). Els elements que s’hi pogueren documentar són la presència d’un sòcol de
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pedres mitjanes per davall la línia de base del mur, al tram anterior del brancal est; l’ús de
grans pedres clavades a terra com a base per sustentar alguns dels blocs del parament; o
l’existència d’un nínxol inserit dins el brancal oest del mur, creat mitjançant la disposició
de grans lloses en sentit transversal al traçat del propi mur, sense que se’n conservés cap
element de tancament per la part exterior del mur (Javaloyas et al., 2013b).
D’altra banda, amb els sondejos es pretenia aconseguir mostres amb les quals poder datar
el moment de construcció de l’edifici i de les possibles reformes, en cas de documentarne, mitjançant anàlisis radiocarbòniques (o de Carboni 14, C14).
Inicialment, es va plantejar l’excavació de tres sondejos, un a cada brancal dels murs
(exterior est, mitjaner i exterior oest). Al cas del mur oest, es va determinar fer-lo a
l’extrem anterior, aprofitant per delimitar-ne el traçat, ja que en aquell punt no era visible
a causa de l’acumulació de sediments i runa. No obstant, un cop definits els límits del mur
i atesa la necessitat de concentrar esforços als altres sondejos, en estat d’excavació més
avançat, es va decidir no continuar l’excavació a aquest punt. Així doncs, l’excavació quedà
circumscrita als sondejos 1-15, al mur est, i 2-15, al mur central que divideix les dues
cambres de la naveta, tal i com es descriu a continuació (Oliver et al., 2016).
Sondeig 1-15
Ubicat, aproximadament, a la meitat del traçat del mur exterior est de l’estructura,
presentava unes dimensions aproximades de 130x95 cm. entre ambdós paraments. La
forma era lleugerament irregular, ja que s’adaptà a les pedres que formen els paraments
del mur. En aquest punt, els murs presenten una alçada d’uns 140 cm.
Un cop espedregat el nivell superficial d’enderroc (UE 500D), s’excavà el reble del mur (UE
502), compost per pedres de mida variable, d’uns 10 cm. de diàmetre mitjà, barrejades
amb un sediment argilós compacte. Per davall, a una profunditat d’entre 100 i 120 cm. per
sota de la cota inicial del sondeig, s’hi documentà el nivell previ a la construcció de la
naveta (UE 509), format per unes argiles de color taronjós i molt dures (les mateixes que
s’usaren per fer el reble del mur, però amb una major duresa). El sondeig es va donar per
conclòs a una profunditat màxima de 140 cm.
Els materials arqueològics recuperats foren, lògicament, molt escassos, limitant-se a pocs
fragments de ceràmica d’època naviforme i restes de fauna domèstica, bastant
fragmentades i rodades, pendents encara d’estudi. En canvi, s’hi van documentar
abundants restes de microfauna (rosegadors), que encara està pendent de confirmar si
poden ser o no intrusives.
Tot i l’escassetat del material arqueològic recuperat, se n’obtingueren una sèrie mostres,
consistents en restes òssies de fauna domèstica, provinents tant del material emprat per
al rebliment del mur (UE 502), com dels nivells inferiors –i, per tant, anteriors– a sobre
dels quals es va alçar la naveta (UE 509). Amb aquestes mostres es faran anàlisis
radiocarbòniques amb l’objectiu d’obtenir una datació aproximada del moment en que la
naveta va ser construïda.
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Sondeig 2-15
Localitzat a l’extrem anterior del mur central, presentava unes mides de 250x135 cm.
entre ambdós paraments. En aquest indret, el mur es troba bastant arrasat i la cota inicial
està a uns 15 cm. per sobre del nivell del sòl. S’excavà fins una profunditat màxima de 40
cm.
Un cop espedregat el nivell superficial d’enderroc (UE 500D), es va excavar el nivell
inferior, identificat com el reble del mur (UE 507). La composició d’aquesta UE era
significativament diferent del reble del mur est (UE 502), ja que el sediment era d’un color
molt fosc (probablement a causa de l’activitat biològica de les arrels d’una mata que hi
havia a sobre), i el volum de pedres era inferior al que caldria esperar d’un reble de mur
de naveta. En canvi, el material arqueològic era inusualment abundant, amb nombroses
restes de fauna domèstica i fragments de recipients ceràmics, entre els quals s’hi troben
peces d’origen púnic ebusità. Per tant, tot i que encara està pendent d’estudi, podem
adscriure provisionalment aquest nivell al període Posttalaiòtic (s. VI-II BC).
Per tant, i a falta d’un estudi en major profunditat dels materials, la interpretació
preliminar que en feim és que, tot i que està ubicat a l’indret que ha d’ocupar el reble del
mur i, certament, delimitat pels blocs del parament, no es tracta d’un nivell de reble, sinó
que sembla més bé un nivell d’ocupació corresponent a un moment tardà de la
prehistòria. Per tant, atès que no era l’objectiu de la campanya excavar nivells d’ocupació i
que aquest no ens pot aportar la informació que cercàvem obtenir excavant el reble, es va
decidir interrompre el sondeig i deixar la UE 507 per excavar en extensió i amb la
metodologia que seguim per als nivells d’ocupació, més acurada i que permet una major
comprensió del funcionament de les estructures d’hàbitat.

INTERPRETACIÓ DE LES DADES: TECNOLOGIA ARQUITECTÒNICA I CRONOLOGIA
Pel que fa als resultats de la campanya de 2015, les possibilitats d’interpretació es limiten
al sondeig 1-15, atès que, com ja s’ha comentat, al cas del sondeig 2-15, es va interrompre
l’excavació en un moment inicial per a reprendre-la en extensió posteriorment, un cop es
vagin completant els estudis de les estructures iniciades amb anterioritat. Aquesta
primera interpretació és, a més, necessàriament preliminar, ja que els materials
recuperats no han estat encara estudiats, en espera de fer-ho de manera conjunta amb els
que s’obtinguin de futures campanyes a aquesta estructura.
En qualsevol cas, tot i que els resultats obtinguts són parcials, aporten informació en
relació a les tècniques constructives emprades en l’edificació de les navetes. En aquest
aspecte, pel que s’ha pogut observar a partir de l’excavació del sondeig 1-15, la Naveta V
dels Closos reprodueix l’esquema clàssic ja conegut, consistent en murs ciclopis de doble
parament amb reble enmig, assentats directament sobre terra i falcats amb pedres
petites, sense fonamentació (Calvo & Salvà, 1999 i 2002; Salvà & Calvo, 1999; Calvo et al.,
2001; Salvà, 2001).
No s’hi ha documentat, per ara, cap element arquitectònic intern que surti d’aquest
esquema i que ens pugui aportar informació complementària sobre els aspectes
constructius de les navetes, tal i com s’ha pogut constatar que succeeix en altres casos

120

IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx

citats anteriorment, com la Naveta Alemany (Garcia, 2006; Albero et al., 2013; Calderón et
al., 2013) o la mateixa Naveta I dels Closos (Javaloyas et al., 2013a i 2013b), en que
s’incorporen solucions arquitectòniques per donar major estabilitat i consistència als
murs. Així i tot, no se’n pot descartar completament l’existència, atès que als dos casos
esmentats, aquests elements s’han pogut observar només quan s’ha incidit,
específicament, en l’excavació de l’interior dels murs.
La campanya de sondejos a la Naveta V suposa la continuació d’una estratègia iniciada
amb l’excavació de sondejos als murs de diferents estructures del jaciment: a la Naveta I
als anys 2008 i 2010 (Javaloyas et al., 2013a) i a la Naveta II i l’Estructura II-F l’any 2011
(Javaloyas et al., 2013b). Per tant, cal prosseguir amb l’excavació a l’interior dels murs de
les diferents estructures, a fi de comprovar l’existència d’alguna o diverses de les
respostes arquitectòniques adoptades per donar major estabilitat i resistència a les
navetes per part de les comunitats que les construïren.
D’altra banda, l’excavació del sondeig proporcionà una sèrie de mostres per datar
mitjançant C14, amb l’objectiu d’obtenir una datació aproximada del moment en que es
va construir la naveta. Els resultats d’aquestes analítiques s’hauran de processar i
interpretar conjuntament amb la resta de datacions existents sobre el jaciment,
principalment de la Naveta I, atès que aquesta estructura es troba ja completament
excavada i en un procés molt avançat de l’estudi de la informació obtinguda.

CONCLUSIÓ: REDEFININT LA CRONOLOGIA DE LES NAVETES
Actualment, ens trobam en espera dels resultats de les datacions provinents del sondeig
1-5 de la Naveta V. Una lectura conjunta amb les obtingudes de les navetes I i II ens ha de
permetre determinar en quin moment es va produir i el temps transcorregut entre cada
episodi constructiu, per tal d’entendre el procés d’edificació del poblat. Per a això, caldrà,
a més, l’obtenció de noves mostres que ofereixin un conjunt de datacions prou
representatiu de totes les estructures del jaciment.
Entretant, podem avançar una sèrie de conclusions preliminars:
En primer lloc, pel que fa al moment de construcció de les navetes, el podem ubicar
2
entorn a 1500 cal BC (Javaloyas et al., 2012). Això suposa un important canvi en relació a
les cronologies que hem proposat fins fa poc i que situaven la construcció de la Naveta I
dels Closos al voltant de 1700 cal BC (Salvà et al., 2002; Oliver, 2005; Fornés et al., 2009;
Salvà & Hernàndez, 2009). Aquest canvi en la interpretació ve motivat per dos fets.
Per una banda, una relectura de l’estratigrafia de la Naveta I, concretament d’una petita
estructura de combustió localitzada davall l’enllosat d’entrada i que es va datar,
mitjançant C14, cap a 1700 cal BC (KIA-11221 i KIA-11223) (taula 1). Inicialment, aquest
foc s’havia interpretat en relació a l’edificació de la naveta (Salvà et al., 2002), tot i que
actualment l’associam a una fase anterior a la construcció de l’edifici.

2

La fórmula “cal BC” identifica les dates radiocarbòniques calibrades, prenent com a any de
referència l’inici de l’era cristiana.
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Per una altra banda, l’excavació de diferents sondejos als murs de les navetes I i II durant
els darrers anys ens proporcionà una sèrie de datacions radiocarbòniques, associades tant
als nivells de fonamentació com als rebles dels propis murs, que apunten cap a un
moment de construcció per a ambdues navetes entorn a 1550-1500 cal BC (KIA-40808, per
la Naveta I, i KIA-48282, per la Naveta II) (taula 1) (Javaloyas et al., 2013a, 2013b).
Aquesta hipòtesi és coherent amb les propostes de datació fetes recentment per a altres
jaciments, com és el cas de la Naveta Alemany, construïda entorn a c. 1610-1430 cal. BC
(Albero et al., 2013) o el poblat del Cap de Barbaria II (Formentera), amb una primera fase
d’ocupació entre c. 1662-1490 cal. BC (Sureda et al., 2013, 2017). En canvi, al cas de
s’Hospitalet Vell (Manacor) i el coll de Cala Morell (Ciutadella), la darrera proposta de
l’equip d’excavació situa la construcció de les quatre navetes entorn al segle XVI BC (Ramis
& Salas, 2014; Anglada et al., 2017).
Aquest model d’un moment tardà per a l’origen dels poblats de navetes està en
consonància també amb la proposta feta per l’equip de la UAB, que ho situa en un
moment comprès entre c. 1600 i 1400 BC (Lull et al., 1999, 2004, 2014; Micó, 2005, 2006).

Taula 1: Datacions per al moment de construcció de les navetes i per a les fases prèvies d’ocupació
del poblat

En segon lloc, pel que fa al moment final d’ús de les navetes, el tenim ben documentat a la
Naveta I dels Closos, la qual s’abandona entorn al 850 cal. BC (taula 2) (Hernández et al.,
2001; Salvà et al., 2002; Oliver, 2005; Guerrero, 2007; Fornés et al., 2009). Quant a la
Naveta II, tot i que encara es troba en fase d’excavació, l’estudi preliminar dels materials
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recuperats suggereix que va ser abandonada amb posterioritat a la Naveta I,
probablement ja al s. VII BC (Salvà & Hernández, 2009; Javaloyas et al., 2012).
Al cas de la Naveta V, no ens és possible, fins que no se n’excavin els nivells corresponents
al seu ús com a habitatge, determinar quin va ser el moment en que es va abandonar. No
obstant, l’excavació del sondeig 2-15 ens ha permès documentar-hi algun tipus d’activitat
duta a terme durant el període Posttalaiòtic (segles VI-II BC). Aquesta presència,
desconeguda fins ara als poblats de navetes, degué tenir certa entitat, atesa la gran
quantitat de materials datables a aquesta època, i possiblement s’ha de relacionar amb la
freqüentació dels espais vinculats als avantpassats per part d’unes comunitats
posttalaiòtiques immerses en un context d’importants canvis a nivell social i econòmic.
Les futures intervencions a aquest espai ens permetran aprofundir en el coneixement
d’aquest moment.

Taula 2: Datacions corresponents a la darrera fase d’ocupació de la Naveta I durant la Prehistòria

En qualsevol cas i en espera d’aconseguir una bateria més àmplia de datacions amb les
que corroborar o matisar aquesta proposta, les intervencions fetes a les diferents àrees
del jaciment de Closos de Can Gaià evidencien que els poblats de navetes foren més
complexos i dinàmics d’allò que s’havia pensat tradicionalment. Aquesta complexitat en
les manifestacions arquitectòniques i materials del món naviforme s’ha d’entendre com
un reflex del dinamisme de les comunitats que les produïren.
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