Actes de les

IV Jornades
d’Estudis
Locals de Felanitx
2 i 3 de desembre de 2016
Saló d’Actes de la Casa de Cultura de Felanitx

Coordinació i edició

Miquel Àngel Vicens i Siquier

Consulta on line

www.amicsclosos.cat/4jornades

EDICIONS AMICS DELS CLOSOS
Dipòsit Legal PM 487-2018

Impremta Institut, març 2018

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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CONEIXEMENT ESPELEOLÒGIC I PATRIMONI SUBTERRANI (I):
LES COVES I AVENCS DE FELANITX
Gabriel Santandreu Valens
SANTANDREU, V. (2018). Coneixement espeleològic i patrimoni subterrani
(I): Les coves i avencs de Felanitx. IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx:
191-205

INTRODUCCIÓ
La riquesa del món subterrani de l’illa de Mallorca és de sobres coneguda i es manifesta
amb més de 4500 coves i avencs coneguts i explorats. Aquestes cavitats que formen un
variat catàleg de morfologies, fondàries, volums o gènesis, es converteixen en màximes
representants del modelat càrstic tan característic i definitori del territori illenc i
constitueixen un insubstituïble patrimoni on es relacionen valors geològics, biològics,
paleontològics, històrics, etnològics, geogràfics o ambientals. L’espeleologia com
especialitat encarregada del coneixement i l’estudi d’aquest medi, sovint s’endinsa més
enllà de la pura pràctica esportiva, i combina diverses especialitats fruit d’aquesta gran
quantitat de vessants que amaga el món subterrani.
Amb la present comunicació es pretén fer un recorregut per l’aportació que a aquest món
subterrani n’han fet les cavitats del terme de Felanitx. A més es presenta un recull de
l’empremta deixada per aquestes en forma de llistat bibliogràfic. A l’hora d’estructurar un
recorregut de tan ample abast cronològic (des de els inicis del s. XIX fins l’actualitat) es fa
necessari establir una certa segmentació. D’aquesta manera s’ha optat per distingir
diversos períodes del coneixement espeleològic seguint un esquema proposat per Àngel
Ginés (Ginés, 1993) per l’àmbit Balear i que en defineix cinc etapes. Serà aquest el fil guia
del text al qual, per motius de síntesi, s’emfatitzaran les aportacions més definitòries de
cada un dels períodes sense restar rellevància a la resta igualment valuoses.
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REPÀS HISTÒRIC
Una primera etapa prèvia al naixement de l’espeleologia que arribaria fins el 1895 (Ginés,
1993, Ginard et al., 2011), vendrà definida pels primers visitants que s’endinsaran a les
coves més conegudes del moment sovint amb la mentalitat pròpia dels viatgers de l’època
i sempre amb mitjans i tècniques rudimentàries. Així a les dècades inicials del s. XIX,
Joaquim Mª Bover a la cova nova de Son Lluis a Porreres (1839), el rector Antoni Cabrer a
les coves d’Artà (1840) o Marià Conrado al avenc de Son Pou a Santa Maria (1865);
deixaran constància de les seves visites en escrits i opuscles, no exempts de l’aire literari i
romàntic propi de l’època. D’aquesta etapa, seran també les primeres aproximacions
formals al patrimoni arqueològic. Destacant l’obra; Monuments primitifs de les Iles
Baléares del francès Émile Cartailhac (Cartailhac, 1892).
La primera cavitat documentada al terme que en tenim constància ens la proporciona
Cosme Aguiló. Es tracta de la cova de ses Llisses dins Portocolom, no molt lluny de
s’Arenal Gros. Al seu treball sobre la toponímia de la costa de Felanitx (Aguiló, 1991)
refereix la primera documentació d’aquesta cavitat al brigada del cos d’enginyers Juan
Torras Pellisser, qui l’any 1807 elabora un mapa de Portocolom de caire eminentment
militar (Torras, 1807) on en deixà constància indirecta d’alguns topònims de la zona, entre
d’ells la cova de las Llissas [sic].
L’any 1894 l’enginyer de mines Gabriel Puig y Larraz publica una extensa obra on fa un
recull de les coves i avencs més assenyalats del territori espanyol (Puig y Larraz, 1894). A
l’apartat dedicat a les Balears, fa menció a una “Cueva de Felanitx” (p. 44) però no en dona
més detalls. De fet Puig y Larraz es limita a reproduir la informació d’altres autors:
Joaquim Mª Bover, Francisco Coello i Pascual Madoz. És precisament el primer qui a la
seva obra “Noticias histórico-topográficas de la isla de Mallorca...” (Bover, 1839, 1864), tot
i no fer cap referència a cap cavitat si que fa una ressenya als minerals que es poden
trobar a l’Illa i parla efectivament d’una cova de Felanitx on és possible trobar Búcaro o
Bolo armenio, espècie d’argila vermellosa. Serà anys més tard l’eminent geòleg Bartomeu
Darder qui finalment conclourà que els autors parlen de la cova des Bous situada a les
penyes del castell de Santueri.
A partir del 1896 s’enceta un nou període en el coneixement subterrani de les Balears que
culminarà el 1945 (Ginés, 1993). Serà una època marcada per les exploracions pioneres ja
amb criteris pròpiament espeleològics. Precisament un grup d’espeleòlegs francesos de
reconegut prestigi com ara Édouard A. Martel, Jacques Maheau i Robert de Joly triaran
l’Illa per dur a terme alguna de les seves campanyes sota terra i seran els principals
responsables de situar amb les seves exploracions i publicacions el nom de Mallorca al
panorama espeleològic mundial. No de bades hem de recordar que precisament la data
que inaugura aquesta etapa coincideix amb les primeres i exitoses exploracions del que
s’ha considerat com a pare de l’espeleologia: E. A. Martel, dutes a terme a les coves del
Drac de Manacor. Uns anys més tard, el juliol del 1904, i precisament als llacs subterranis
d’aquesta mateixa cova, el zoòleg romanès Émile G. Racovitza duria a terme l’important
troballa d’un crustaci aquàtic cavernícola i cec del grup dels isòpodes: Typhlocirolana
moraguesi, per a molts considerat el naixement de la Bioespeleologia moderna.
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Dins aquest context pot semblar que les aportacions espeleològiques del terme quedessin
eclipsades, però el cert és que es tracta d’una època on el coneixement subterrani local
estarà lligat a camps ben diferents com és ara l’arqueologia. La major part d’escrits que
podem documentar d’aquesta època referents a coves felanitxeres fan referència al seus
valors arqueològics vinculats a períodes prehistòrics. Miquel Bordoy a les planes de la
seva Historia de Felanitx (Bordoy, 1919) mencionarà jaciments prehistòrics localitzats a
coves, destacant la que es coneixeria com a cova d’en Miquel Bordoy, descoberta de
manera casual el 1900 per uns cantoners que en feien feina a la zona i que suposaria el
punt de partida de diverses activitats arqueològiques i l’interès per aquest tipus de
jaciments. Cosme Bauçà al capítol I de la seva Historia de Felanitx, just parla de l’existència
de certs minerals a determinades coves d’un lloc anomenat Marina (Bauçà, 1921. Tom I p.
32). No obstant l’interès per aquest tipus de jaciments es consolidaria amb autors com
Pedro Bosch Gimpera o Josep Colominas. El primer d’ells publicaria el 1920 un apèndix al
volum Hispania de l’historiador alemany Adolf Schulten (p.164) dedicat a l’arqueologia
preromana hispànica on documenta el valor arqueològic de la cova des Bous (Bosch
Gimpera, 1920) presentant un singular fragment de ceràmica incisa –tipus ceràmic
prehistòric fins aleshores inèdit a l’Illa- trobat segons ell a aquesta cova. Fragment que tot
sigui dit, des d’un principi estaria envoltat de polèmica i dubtes, per acabar desapareixent
definitivament esborrant qualsevol possibilitat d’estudi. Alberto Del Castillo en publicaria
les seves conclusions al respecte (Del Castillo, 1928) assignant al polèmic fragment un
context campaniforme (Del Castillo, 1944). Però sens dubte l’aportació més enriquidora
correspondria a l’arqueòleg català Josep Colominas qui entre els anys 1916 i 1920
realitzaria a l’Illa una sèrie de profitoses campanyes arqueològiques, els resultats de les
quals veurien la llum al volum V de l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans que es
publicaria el 1923 (Colominas, 1923). Hi presentà la descripció, algunes fotografies i
làmines de materials arqueològics recuperats de varies coves situades a les penyes del
Castell de Santueri: El Confessionari des Moros, la cova des Bous i la cova Calenta. A més
deixarà constància de l’exploració -sempre amb fins arqueològics- d’una sèrie de covals i
balmes properes que per no presentar nivells arqueològics, deixà de descriure. Aquestes
coves seran divulgades de nou per Miquel Bordoy en un escrit publicat al bolletí de la
Societat Arqueològica Lul·liana l’any 1931 (Bordoy, 1931). A més deixarà constància del
notable interès arqueològic de la Mola i les seves coves; les coves des Carrerany, les coves
de sa Mola d’en Blai i la cova d’en Miquel Bordoy –algunes d’elles com apunta l’autor ja
bastant malmeses- . Anys més tard el mateix autor publicaria Prehistoria y protohistòria
Felanigense (Bordoy, 1945) on –sempre des de la perspectiva arqueològica- descriu un
bon nombre de cavitats. L’autor les agrupa en quatre grups –en referència a la ubicació
geogràfica-; el grup del Castell de Santueri, el de Cas Concos, el de s’Horta i el de Sa Mola.
Del primer grup en descriu el Confessionari des Moros, la cova des Bous i la cova Calenta
–fent al·lusió al polèmic fragment ceràmic-. Del nucli de Cas Concos ens parla de la
coneguda com aujup [sic] d’en Mel i del de s’Horta fa referència a la cova des Moro de
Cala sa Nau –a més en menciona la possible existència d’altres coves, desaparegudes o
desvirtuades per les pedreres-. En aquest mateix grup inclou dues coves que situa a la
Punta a Portocolom, però sense aportar-ne massa més dades. Però on Bordoy centra
l’interès és al nucli de coves de sa Mola, on en descriu deu d’aquestes i en presenta la
planimetria fins aleshores inèdita de la cova d’en Miquel Bordoy. En aquest període
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mereixen menció a apart, una sèrie d’estudis de caire paleontològic encetats per una
investigadora anglesa del British Musem, Dorothea M.A. Bate, que culminarien amb el
descobriment d’una espècie de cabreta fòssil que es convertiria en emblemàtica a les
nostres coves: el Myotragus balearicus. Descrita el 1909 (Bate, 1909), serà a un posterior
escrit (Bate, 1914) on en mencionarà la troballa de restes del citat caprí a una bretxa d’una
cavitat costanera de Portocolom, més tard coneguda com la cova de sa Barbacana.
Igualment els fenòmens càrstics de les Illes es començaran a estudiar des de una òptica
geològica, essent pioners Marià Faura i Sans i Bartomeu Darder Pericàs. B. Darder en
publicarà l’any 1930 les seves conclusions al respecte d’algunes cavitats de l’Illa tot i cap
d’elles del terme. No obstant als seus periples geològics, Darder si que se’n ocupà d’altres
aspectes geològics de les terres felanitxeres (Darder, 1913) a més de deixar-ne constància
en alguns interessants documents gràfics. Al llegat Darder se’n conserven diverses
fotografies. Una d’elles pressa a les rodalies de la contrada coneguda com sa Badalona –
no molt enfora del Castell de Santueri- i un altre pressa a la boca de la cova des Bous. És
tracta d’un positiu sobre placa de vidre estereoscòpica que està datada entre el 1910 i el
1936 i que representa un excepcional i valuós testimoni gràfic d’una de les cavitats del
terme. La imatge fou publicada el 1936 (Vidal et al., 1936) al volum dedicat a Mallorca de
la col·lecció Àlbum Meravella. Llibre de belleses naturals i artístiques, amb un peu de
pàgina no menys interessant: “Entrada a la cova dels Bous de Santueri (Felanitx). En el
mateix indret on hi ha la figura hom veu la formació de tosca que conté els ossos de
Myotragus” (Vidal et al., 1936, p. 30). En un altre ordre de coses i sense abandonar la cova
des Bous, ens trobam amb un curiós text publicat al Boletín de la Real Academia de la
Historia i signat per Edouard Harlé (Harlé, 1913) on es fa un estudi paleontològic d’uns
ossos de la cova dipositats al Museu de Ciències Naturals de Madrid. L’autor en treu la
conclusió de que es tracta d’una mandíbula superior de bou de poca alçada que ben bé
pogué ser el model per fer el menor dels tres bous de Costitx (Llompart, 1958). Per últim
també és interessant fer menció d’un noticia rescatada per Josep Grimalt que fa
referència a una gran mortalitat de porcs ocorreguda l’agost de 1911 i que va obligar a fer
servir l’avenc des puig de s’Argelagar –molt a prop de Es Carritxó- com a cementiri per
aquests animals (Grimalt, 1993. p. 64). Es documenta d’aquesta manera un dels usos de
les cavitats subterrànies més comuns a la pagesia mallorquina i que s’estén a moltes altres
cavitats com és ara la cova dets Ases, la qual és té constància (Gràcia et al. 2011) que
s’emprava per tirar-hi bestiar mort o malalt per una de les boques verticals.
Una nova etapa compresa entre el 1945 i el 1965 estarà marcada per les campanyes
espeleològiques dutes a terme per un actiu grup d’espeleòlegs catalans entre els qui és
obligat mencionar a Joaquim Montoriol-Pous, Josep Mª Thomas-Casajuana o Noel Llopis
Lladó (Ginard et al. 2011), a més, és l’etapa de les primeres exploracions subaquàtiques a
cavitats illenques. Són les primeres passes d’unes exploracions que haurien de tenir
espectaculars resultats en un futur encara llunyà. Emperò al respecte de les coves del
Terme, podem citar la còpia d’un mapa molt esquemàtic (esc. 1:5000) signat per M. Riera
(que es conserva a la Fundació Cosme Bauçà) i que reprodueix el sector de la boca de
Portocolom (Figura 1).
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Figura 1: Còpia d’un plànol signat per M. Riera datat del any 1948. En representa la boca d’entrada a
Portocolom i es poden distingir diverses coves costaneres. Fons Fundació Cosme Bauçà.

Al mapa apareixen diversos topònims entre els que ens interessa destacar la cova
Foradada, la cova des Gangil [sic], la cova de ses Pedreras [sic], la cova d’en Domigàs, un
altre cova Foradada i la cova de ses Llises. Totes elles cavitats litorals, que llevat de la
cova de ses Llises, és el primer document on es mencionen. D’aquesta mateixa època i en
referència al mateix aspecte toponímic és precís mencionar l’aparició d’una obra que es
convertiria en referència obligada; el Corpus de toponímia de Mallorca de Josep Mascaró
Pasarius (Mascaró, 1962) i del mateix autor però ja en clau arqueològica, l’obra de síntesi
referent als monuments prehistòrics de Mallorca (Mascaró, 1967) on es relacionen les ja
conegudes coves del puig de Santueri, la cova de Cas Corso, sa Cova (cova des Molí), la
cova de can Dimoni, la cova de s’Ermità, la cova de n’Estapoll, la cova de Can Menut o la
cova de Son Soler Vell, per citar-ne només algunes. Des d’aquesta mateixa òptica
històrica, Guillem Rosselló-Bordoy publicà a les planes de la revista Ampurias, Notas de
195

Coneixement espeleològic i patrimoni subterrani (I): Les coves i avencs de Felanitx

arqueología de Baleares (Rosselló, 1962), dedicat al terme de Felanitx, treball realitzat
entre els anys 1959 i 1961 que comptà amb la supervisió del prof. Lluis Pericot. A aquest
treball es presentaren entre d’altres jaciments arqueològics, quinze topografies de coves
majoritàriament de sa Mola, així com a tantes altres fotografies. Com a novetat parla
d’una cova a Son Mesquidassa i d’una cova propera al poblat de Es Rossells. El mateix
autor, aprofitarà el programa de Fires i Festes de Sant Agustí del 1962 per fer un repàs a la
Prehistòria local, aprofitant per parlar de la cova des Banquets, la cova de cala sa Nau o la
cova des Rossells entre d’altres. A l’apartat paleontològic destaquen les aportacions de
diversos especialistes, com un primer intent per part de J. Villalta i Miquel Crusafont de
catalogar aquest tipus de jaciment (Villalta & Crusafont, 1946). Però destaquen les
intervencions del prestigiós quaternarista Juan Cuerda, qui publicà els resultats de les
seves prospeccions al Bolletí de la Societat d’Història Natural (Cuerda & Sacares, 1963), on
fa menció a la cova ja ressenyada per Mrs. Bate –la cova de sa Barbacana- (Bate, 1914) a
més de ocupar-se dels sediments marins plistocènics que l’autor localitza a la citada
cavitat. D’igual manera es refereix a tres coves més localitzades a la zona del Port
coneguda com a es “Cocons d’Envelar”. El mateix autor en col·laboració amb Miquel
Crusafont s’ocuparia del extint Myotragus però en relació a períodes prehistòrics
(Crusafont et al. 1965) tractant el cas del restes de la cova des Bous i de la cova Calenta.
Però una singular aportació al coneixement espeleològic tindrà com a protagonistes a un
grup d’espeleòlegs del Equip Mallorquí d’Espeleologia (EME) liderats per Josep Mª Palau i
Camps. Grup pioner a l’espeleologia insular que iniciaria les seves exploracions
precisament a una de les cavitats del terme: la cova d’en Boixa –davall es puig des Picot
de Sant Salvador i coneguda com a cova de sa Moixa pels ermitans–. En deixarien
constància de les seves exploracions a unes fitxes i manuscrits que es conserven al arxiu
de l’Speleo club Mallorca (SCM) i així podem saber que les primeres visites es remunten al
març de 1937 –tot i que el propi Palau a un article ens parla de 1938 (Palau, 1955)– fent
de guies Bernat Bennassar i Tomeu Capó. Seria la primera de moltes altres visites (segons
les fitxes; 1938, 1944, 1948, 1955) (Figura 2) que en ocasions es farien en companyia
d’alguns destacats personatges del món de la paleontologia o de la biologia com és ara,
Andreu Muntaner o l’eminent biòleg Dr. Ricardo Zariqueiy, visites on s’evidencia ja un
incipient interès per l’entomologia i la bioespeleologia, documentat de forma precisa i
sistemàtica la presència de coleòpters, escorpins o aràcnids. Aquestes prospeccions
donarien finalment un rellevant resultat; la descripció d’una nova espècie i un nou gènere
de coleòpter: el Leptobythus palaui; un petit escarabat pselàfid endèmic (Palau, 1955;
Jeannel, 1955) fins a dia d’avui només citat a aquesta cavitat felanitxera. A més els
membres de l’equip de Palau no descuidaren l’aspecte exploratori i conscients de la
importància d’aquest en Gabriel Vidal i n’Artur Mateos, en realitzaren un aixecament
topogràfic de la cova (planta i secció a 1:400) que passaria per ser el primer realitzat a les
Illes –amb criteris plenament espeleològics– per espeleòlegs mallorquins (Figura 3).
Entre el 1966 i el 1993 es desenvoluparà una nova etapa del coneixement espeleològic
Balear que tindrà com a tret més significatiu l’eclosió definitiva d’un moviment
espeleològic ja pròpiament illenc, que anirà assolint la maduresa d’una pràctica
sistemàtica basada en el coneixement cada vegada més científic, la documentació, la
topografia, l’estudi i la divulgació del patrimoni subterrani balear. Emperò això no lleva
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que no segueixen proliferant els treballs i els estudis des d’altres àmbits amb les cavitats
del terme com a protagonistes. De fet de l’inici d’aquesta etapa s’ha de destacar l’obra de
Cristòfol Veny dedicada a l’estudi de les coves sepulcrals del bronze de Mallorca (Veny,
1968) on no faltaran cavitats felanitxeres. En presentarà la descripció i materials
arqueològics de tretze d’aquestes coves completades per aixecaments topogràfics i
fotografies, entre d’elles; la cova de Cas Concos, la cova de cala Murada, o la cova des
Rossells. Dins aquest mateix àmbit arqueològic, l’historiador local Pere Xamena publicà
una nota sobre una cova a la Clota, la cova d’en Jordi Meravell. I Catalina Cantarellas
publicarà una obra de síntesi que versarà sobre la ceràmica incisa a Mallorca (Cantarellas,
1972) on no faltarà un repàs a la controvèrsia al respecte de la cova des Bous i la cova
Calenta pel que respecte al famós fragment atribuït a alguna d’aquestes dues coves.
L’aspecte paleontològic seria tractat per Juan Cuerda (Cuerda, 1966) en referència a la
cova de sa Barbacana.

Figura 2: L’espeleòleg i naturalista Josep Mª
Palau fotografiat a la boca de la cova d’en Boixa,
en una de les seves visites. Arxiu SCM

Figura 3: Primera topografia de la cova d’en
Boixa realitzada per membres del grup EME
l’any 1955. Arxiu SCM.

Però com hem dit, el signe d’aquest nou període estarà marcat per les aportacions dels
espeleòlegs locals cada vegada més interessants i motivats per donar a conèixer aquest
patrimoni. En aquesta època es funden i consoliden alguns del grups més emblemàtics de
l’espeleologia Balear: l’Speleo Club Mallorca (SCM), el grup EST o el Grup Nord de Mallorca
(GNM) els quals juntament amb grups de vida més efímera es dedicaran de forma
intensiva a explorar, documentar i divulgar els variats aspectes dels subterranis illencs. En
aquest aspecte divulgatiu i com a element aglutinador d’aquest estudis, cal fer especial
menció al naixement el 1974 de la publicació Endins, vinculada primer al Comitè Balear
d’Espeleologia (CBE) i més tard a la Federació Balear d’Espeleologia (FBE), que es
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convertiria des d’ençà en referent i principal medi de difusió de les tasques i investigacions
dels diferents grups espeleològics. A més l’any 1972 apareix publicat el primer dels
inventaris espeleològics (Ginés & Trias, 1972) amb la intenció de convertir-se en una
espècie de catàleg on aglutinar totes les cavitats conegudes fins a la data. Els grups citats,
tot d’una es posaren a treballar àrees concretes de territori, així el GNM desenvoluparà
una intensa tasca exploratori al sector septentrional de l’Illa, l’SCM ho farà a terres de
Campos, Porreres i sobretot Manacor, essent l’EST l´únic grup que es dedicarà al terme.
De fet l’any 1972 visiten repetides vegades la cova des Bous, la cova Calenta –de les quals
en realitzen els primers aixecaments topogràfics– (Figura 4) i la cova dets Ases,
emblemàtica cavitat que des d’ençà aniria assolint protagonisme dins el camp exploratori.
També en realitzaren una topografia, però que no seria publicada fins un grapat d’anys
després (Ginés & Ginés, 1987).

Figura 4: Topografia inèdita de la cova Calenta, realitzada per membres del grup EST als
començaments de la dècada dels 70 del segle passat. Arxiu SCM.

Mostra de la creixent especialització dels estudis espeleològics, en aquesta època aniran
proliferant els treballs enfocats des de diverses disciplines. Els germans Àngel i Joaquim
Ginés publicaran el 1977 els resultats dels seus estudis sobre dades bioespeleològiques
recollides a les aigües càrstiques però sobretot en faran un repàs de les característiques
dels llacs i del medi aquàtic del carst mallorquí (Ginés & Ginés, 1977). Destaquen la cova
dets Ases pel fet de ser la cavitat que eixampla l’àmbit meridional de dispersió de
Typhlocirolana Moraguesi. Com a curiositat els autors es sorprenen de la baixa densitat
de cavitats conegudes a la zona de Felanitx. Salvador Moyà i Joan Pons recollint el
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testimoni dels grans estudiosos de la paleontologia insular, publiquen un catàleg de
jaciments amb vertebrats fòssils del Pliocè fins al Holocè (Moyà & Pons, 1979) relacionant
de forma actualitzada aquests jaciments on inclouen la cova de sa Barbacana, cova des
Bous i cova Calenta. Un nou catàleg, aquest pic de caire zoològic es publicat el 1982 per
Àngel Ginés fent una completa relació de les localitats amb interès bioespeleològic on
estarà present la cova dets Ases (Ginés, 1982). Per la seva part Josep Antoni Alcover i Jordi
Muntaner fan el mateix però ocupant-se de les ratapinyades (Alcover & Muntaner, 1986),
alertant ja de l’extinció d’algunes espècies i de preocupants regressions en algunes
poblacions. A Felanitx únicament citen la presència de quiròpters a la cova Calenta. Els
germans Ginés realitzen una síntesi del coneixement assolit sobre les formes
endocàrstiques de Mallorca (Ginés & Ginés, 1987). Dintre de la classificació
espeleogenètica proposada, els autors fan servir la cova dets Ases i la cova Calenta -entre
d’altres- com a exemple de cavitats de tipus clàstics i en publiquen per primera vegada la
topografia (parcial) de la cova dets Ases. Amb l’inici de la dècada dels 90, tornen a
ressorgir els escrits de caire arqueològic. Bartomeu Salvà ho fa amb un text ressaltant els
valors arqueològics de sa Mola (Salvà, 1990) en el qual no hi falta una relació de les
principals cavitats de la zona. El mateix autor (Salvà, 1993), reprendria el tema uns anys
més tard però en aquesta ocasió centrant-se en les excavacions dutes a terme fins el
moment, dedicant-ne un apartat als jaciments subterranis. Cosme Aguiló presentarà un
complet recull toponímic de la costa Felanitxera (Aguiló, 1991), on hi trobarem un llarg
llistat de coves de caire litoral i que es converteix en un referent obligat pel coneixement
d’aquest medi a la franja costanera. En destaca la menció a la primera cita de la cova de
ses Llisses (Torras, 1807) o un sense fi de topònims i descripcions igualment valuoses.
Guillem X. Pons i Jaume Damians publiquen a les planes de la revista Endins (Pons &
Damians, 1992) un treball sobre la fauna malacològica d’un conjunt de cavitats de l’Illa.
Entre les cavitats prospeccionades hi trobam la cova d’en Boixa, on hi inventarien dues
espècies de gasteròpodes. G. Pons a les planes de la mateixa publicació en torna fer
referència a la cavitat, aquesta vegada ocupant-se des de la vessant de l’aracnologia.
Àngel Ginés durà a terme un interesant recorregut pel coneixement espeleo-topogràfic
acumulat en el període 1862-1992 (Ginés, 1993). En aquest balanç se’n ocupa de establir
una periodització per etapes –la qual es fa servir en la redacció d’aquest escrit- i aprofita
per publicar diverses topografies, entre d’elles la de la cova d’en Boixa, destacant el seu
caràcter històric. Però abans de finalitzar aquest apartat és precís tornar uns anys enrere
fins al 1988, quan un grup de bussejadors gal·lesos del Cwmbran Caving Club (CCC)
especialitats en tècniques d’espeleobusseig i encapçalats per Owen Clarke visiten en
varies ocasions Mallorca, realitzant immersions a diverses coves litorals de la zona de
Migjorn. En destacarà la cova dets Ases, on exploraran diversos llacs i superats alguns
sifons aconseguiran connectar la cova amb la mar, per devers el Penyal Roig, molt a prop
de s’Algar. (Gràcia, 2010). Els gal·lesos publicaran més tard els resultats d’aquests
campanyes (Clarke, 1990) presentant una primera topografia subaquàtica, rellevant
antecedent que seria el preludi de la brillant etapa que tot just estava a punt de començar
(Figura 5).
Així el 1994 arrancarà una nova i prolífica etapa que arribarà fins als nostres dies i que es
caracteritzarà per l’exploració de grans cavitats, el descobriment de nous sectors però
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sobretot per l’inici i la consolidació de campanyes espeleològiques subaquàtiques
protagonitzades per espeleobussejadors locals.

Figura 6: El gal·lès Owen Clarke junt al felanitxer Francesc Gràcia en una de les primers exploracions
subaquàtiques de la cova des Coll devers l’any 1995, inici d’una nova i fructífera etapa en el
coneixement espeleològic illenc. Arxiu F. Gràcia.

Figura 5: Primera topografia subaquàtica de la cova dets Ases realitzada per l’equip
d’espeleobussejadors gal·lesos el 1989. Tot i mostrar algunes errades importants, ja documenta la
connexió del sector terrestre amb la mar. Arxiu F. Gràcia.
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El 1997 es publicava un treball iniciat el 1994 i que versava de forma específica damunt les
coves de la zona de ses Partions a Portocolom signat per un grups d’espeleòlegs
bussejadors amb Francesc Gràcia al capdavant (Gràcia et al.,1997). La intenció d’aquest
text era donar a conèixer un grup de cavitats d’aquest emblemàtic sector de la costa
felanitxera, però les pretensions inicials es veren sobrepassades amb els resultats de les
exploracions a una cova fins aleshores gairebé desapercebuda: La cova des Coll.
L’exploració de la cova des Coll implicaria l’inici de les millores tècniques en quant a
exploració i topografia subaquàtica, (Figura 6) al temps que significava una passa de
gegant en el coneixement del món subterrani balear donant peu a la descoberta i
exploració de cavitats que es convertirien en referència a nivell mundial. Pel que fa a
l’article en qüestió es donarien a conèixer un total de vint-i-vuit cavitats, entre les que
podem anomenar la cova dets Ases –actualitzada amb els nous sectors-, la cova de sa
Sínia, la cova de ses Figueres, la cova des Gànguil, la cova Gran o la cova des Garriguer.
Però sens cap dubte se’n duria el protagonisme l’esmentada cova des Coll. De fet el llarg
procés d’exploració donà a conèixer el que seria fins al moment una de les majors coves
conegudes de les Balears (4.480m explorats l’any 1997, 7.020m l’any 2005) destacant el
seu recorregut subaquàtic. Aquest treball no tan sols aportava abundants topografies o
descripcions sinó que també recuperava l’interès per uns determinats tipus de cavitats; les
vinculades a la mescla d’aigües costaneres (Ginés, 1995, Ginés & Ginés, 1995) i les
vinculades amb l’abrasió marina. Fent palesa la importància de les coves per determinar
antics nivells de la mar Mediterrània i donant peu a una abundant bibliografia que d’ençà
no ha deixat de produir-se. Paral·lelament i arran de les exploracions comentades,
Bartomeu Salvà s’ocupava de l’ocupació humana i l’interès arqueològic de les cavitats de
Portocolom afegint noves aportacions a la mateixa cova des Coll, cova dets Ases, la cova
de ses Figueres o la cova des Garriguer (Salvà, 1997). El mateix any José Antonio Encinas,
publicava una nova versió de l’inventari espeleològic de les Illes Balears (Encinas, 1997),
recollint 76 cavitats al municipi de Felanitx. I tot just un any més tard, espeleobussejadors
de la Secció d’Espeleologia del Grup Excursionista de Mallorca (seGEM) i del GNM
encapçalats de bell nou per Francesc Gràcia presentaven els resultats de noves
exploracions a la marina de Felanitx (Gràcia et al. 1998), centrant-se en aquesta ocasió a la
zona de Cala sa Nau. En presentaren quatre noves cavitats; la cova submarina de cala Sa
Nau, la cova de ses Barraques, la cova de cala Mitjana i la cova d’en Passol (Bassol)
(Figura 7).
Seria aquesta darrera cavitat la que copsaria el protagonisme i proporcionaria la
descoberta d’espectaculars galeries i sales subaquàtiques dotades d’una singular bellesa.
Guillem Pons en col·laboració amb altres zoòlegs (Pons et al., 1995), presentava un treball
de síntesi sobre els coneixements assolits sobre la fauna hipogea de Mallorca, destacant la
descripció dels diferents hàbitats d’aquesta fauna així com un exhaustiu inventari
d’espècies on es recollia el caràcter excepcional de la cova d’en Boixa com a única localitat
de l’endèmic Lepthobytus palaui. Els aspectes geomorfològics quaternaris del litoral
mallorquí serien tractats per F. Gràcia i Damià Vicens a un escrit on repassen les
geomorfologies vinculades als canvis marins i es fan servir dels casos de la cova d’en
Comtès, sa Porta del Cel, les coves de la Seu, la cova de ses Païsses, la cova dets Ases i la
cova des Coll (Gràcia & Vicens, 1998).
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Figura 7: Gran sala terrestre de la cova d’en Bassol, coneguda com a sala de sa Nau. Foto: A. Ginard.

J. Ginés llegirà a la UIB la seva tesi doctoral centrada a l’estudi del carst litoral del Llevant
de Mallorca (Ginés, 2000), tractant en profunditat els seus aspectes morfogenètics i
morfològics amb conclusions sobre la cova dets Ases, la cova des Coll, la cova d’en Bassol
o la cova Gran. Bartomeu Salvà se’n ocuparà de bell nou de la vessant arqueològica a una
anàlisi territorial sobre el Pretalaiòtic al llevant mallorquí (Salvà, 2001) on tractarà de
manera especial els jaciments subterranis del terme, aportant abundants descripcions i
planimetries. I pel que fa a l’àmbit geogràfic, es presentaria a les II Jornades d’Estudis
Locals de Felanitx, un escrit relatiu a avencs i la relació d’aquestes formes d‘infiltració amb
modificacions antròpiques (Barceló et al. 2002, Barceló et al. 2003). On es fa al·lusió a
l’avenc des Puig Roig, l’avenc del torrent de Son Terrassa, l’avenc de Can Gaguanya o
l’avenc de Can Boter. La riquesa de la cova des Coll seguiria fomentant l’aparició de nous
treballs de caire bioespeleològic com el de Mateu Vadell i Juan Antonio Zaragoza sobre la
fauna invertebrada d’aquesta cavitat (Vadell & Zaragoza, 2005) destacant la troballa d’una
nova espècie de homòpter i noves cites d’aràcnids i isòpodes. Pere Bover i Josep Antoni
Alcover aprofiten un congrés de paleontologia i evolució insular celebrat a Mallorca per
actualitzar el catàleg de dipòsits amb Myotragus (Bover & Alcover, 2005) amb presència
de cavitats felanitxeres. José Antonio Encinas, publica una actualització de l’inventari de
subterranis de les Illes (Encinas, 2006) on inventaria 141 cavitats al terme i presenta una
nova topografia de la cova des Bous. Poc després, presenta una obra de síntesi al
respecte de la incidència antròpica a les coves de les Balears (Encinas, 2007) on
documenta gràficament la cova de Son Soler Vell, la cova de ses Figueres, la cova de
s’Escaleta, l’avenc de s’Argelagar o una nova topografia de la cova Calenta. L’arqueòleg
Jordi Hernández-Guasch presentarà un treball on recupera l’interès per les coves de la
cinglera del Castell de Santueri (Hernández, 2009) fent una revisió exhaustiva dels
materials arqueològics existents per tal d’afinar-ne les cronologies dels citats jaciments. Al
període entre el 2000 i el 2015, es publiquen gran quantitat d’estudis vinculats amb la
rellevància de les coves litorals com a testimonis de paleonivells marins (Tuccimei et al.
2000, Ginés et al. 2001, Gràcia et al. 2001, Ginés et al. 2002, Gràcia et al. 2005, Fornós et
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al. 2008, Ginés et al. 2012). Es duran a terme a diverses cavitats datacions dels
espeleotemes freàtics, estudis de sedimentació, fauna o geomorfologia. Precisament a la
cova d’en Bassol s’hi documentaran els paleonivells més profunds de totes les mostres
recollides, a -23 m davall de l’actual nivell del Mediterrani. Posant de manifest l’existència
d’importants fluctuacions marines de més de 18 metres d’amplitud. A més s’ha de fer
menció que la cova dets Ases, la cova des Coll i la cova d’en Bassol son elevades a la
figura màxima de protecció que les reconeix com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC).
Finalment el 2014 es publicaria el Corpus Cavernario Mayoricense (CCM) de J.A. Encinas,
ingent obra de recopilació del món subterrani balear amb presència de 142 cavitats
felanitxeres documentades, acompanyades de tantes altres topografies. Una darrera fita
al coneixement espeleològic serà la memòria d’investigació presentada per Francesc
Gràcia centrada en profunditat a la cova des Coll (Gràcia, 2010) i la posterior lectura de la
seva tesi doctoral sobre les cavitats subaquàtiques de les zones costaneres del Llevant i
Migjorn de Mallorca (Gràcia, 2015) on una vegada més es deixarà constància de les
importants contribucions de la cova des Coll o la cova d’en Bassol entre d’altres.

CONCLUSIONS
Unes breus conclusions han de servir per posar de manifest la important aportació al
coneixement subterrani i la rellevant presència dins el context espeleològic insular de les
coves del territori felanitxer. Si més no, els aspectes documentals i bibliogràfics –objectiu
d’aquest escrit- són tractats a l’apèndix adjunt dins aquest mateix volum, no es poden
deixar d’esmentar algunes dades referents a aspectes geològics o espeleomètrics.
Referent a l’aspecte geològic no es poden més que donar unes línies generals. Així, de
manera esquemàtica, es pot resumir que l’àrea que ens ocupa està dominada per
materials plegats del Mesozoic – Miocè mig a les zones compreses per les Serres de
Llevant. El Miocè superior amb predomini de les calcarenites postorogèniques està
representat a bona part del terme i sobretot dominant a la franja costanera. Mentre que a
les zones més interiors generalitzen els materials del Pliocé – Quaternari (FORNÓS &
GELABERT, 2011). És dominant a tots els dipòsits esmentats, la predominança dels
elements carbonatats sobre els quals hi han actuat gran varietat de processos,
responsables dels fenòmens de configuració subterrània. De totes maneres la notable
varietat i complexitat de les formes endocàrstiques (coves, avencs, balmes, escletxes, etc.)
que trobam representades al terme fan molt complicat extreure uns trets geològics
generals. Seria necessari un estudi en detall per tal d’afinar els diferents condicionants
litològics i hidrogeològics així com estructurals que han esdevingut claus dins la gènesi i
posterior evolució dels fenòmens subterranis que ens ocupen. Tan sols les cavitats de la
zona litoral que han estat estudiades amb més detall permeten afinar els seus aspectes
geològics i geomorfològics. Així la cova des Coll (Gràcia et al. 1997; Gràcia et al. 2005;
Gràcia et al. 2011) serà un clar exemple de cavitat formada per una xarxa freàtica,
excavada a materials del Miocè superior postorogènic configurant un extens sistema
freàtic litoral on els processos geoquímics de mescla d’aigües dolces i marines s’han
combinat amb un marcat control estructural a base de diàclasis i fractures (Ginés et al.
2008). Un altre exemple significatiu serà la cova dets Ases (Ginés & Ginés, 1987) típica
cavitat de tipus clàstic formada per una successió de sales de diversos volums on
destaquen els enderrocs, les acumulacions de blocs i les seccions amb sostres en perfil
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d’equilibri, sense obviar la importància del processos litoquímics en forma de
recobriments calcaris. No obstant, el fet de que la cova a més de dos accessos terrestres,
compti amb una entrada submarina fan que es pugi incloure dintre de les captures
càrstico-marines localitzades a la plataforma miocènica (Ginés & Ginés, 2009; Ginés &
Ginés, 2011). Altres processos s’han documentat a la cova des Garriguer (Gràcia et al.
1997) cavitat que ha quedat reduïda pràcticament a una dolina d’esfondrament després
d’intensos processos d’esfondrament i col·lapse - mecanisme que es repeteix a la propera
cova de ses Figueres-. La cova des Gànguil vinculada a variacions glacio-eustàtiques de la
mar o la cova Gran (Gràcia et al, 1997) condicionada pel fenòmens de paleocarst (Ginés,
1995) que en configuren la peculiar disposició de l’estratificació o la cova des Molls Reials
(Gràcia et al. 1997) entre d’altres, com a descriptiu exemple de cavitats submarines. Pel
que fa a algunes dades espeleomètriques (modificat de CCM, 2014), es fa evident el
protagonisme de les cavitats horitzontals, amb un 61% de cavitats inferiors als 15 metres
de recorregut. Les cavitats que en superen els 30 metres de recorregut representen el
15%, mentre que les que superen els 300 metres en són tan sols un 4%. Les cavitats amb
desenvolupament vertical són tal vegada les manco representatives, amb una aportació
que en total representa un 5% del total. Presenten fondàries no superiors als 15 metres
llevat d’una sola excepció que ho fa per davall els 30 metres.

PERSPECTIVES I LÍNIES DE TREBALL
La intenció d’aquesta comunicació de fer una recapitulació del coneixement acumulat fins
al moment pel que fa al patrimoni subterrani del terme, pretén a més, ser la base i el punt
de sortida per a propers estudis espeleològics. D’aquesta manera les premisses de treball
se seguiran recolzant en la recerca, prospecció, exploració, i documentació de cavitats i en
definitiva, la posada en valor d’aquest patrimoni. En conseqüència en podem avançar dues
línies de treball ben definides.
Per una banda la continuació d’una línia de recerca i exploració amb criteris espeleològics
que es centrarà a les cavitats terrestres (anomenades així per tal de diferencia-les del
següent grup). Que es centrarà amb especial atenció a les cavitats inèdites, sense deixar
de banda la revisió del catàleg actual, complementant-lo o documentant-lo (n’és el millor
exemple, el cas de cavitats inventariades però que no compten amb aixecament
topogràfic, o la revisió dels aspectes de georeferenciació). D’aquesta manera se seguirà
fent feina de manera sistemàtica a les terres del municipi en la recerca, l’apartat
topogràfic, la documentació, la divulgació i si fos el cas, el suport a iniciatives d’estudi de
caire multidisciplinari. Una segona línia de treball té com a objecte d’estudi les cavitats
situades a la franja costanera, cavitats litorals o vinculades a processos relacionats amb la
línia de costa (Figura 8). L’extensió d’aquesta àrea ha fet precís dividir-la en diversos
sectors per tal d’estructurar les zones d’estudi. És un projecte que es troba a les seves
fases inicials i que pretén reprendre les tasques de recerca al punt on les deixaren l’equip
de Gràcia l’any 1997.
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Figura 8: La cova de ses Llises. Exemple de cavitat litoral coneguda des d’antic però recentment
topografiada
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