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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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ES ROSSELLS: TRES ANYS DE VIDA D’UN PROJECTE
Rafel Font, Celia González, Javier Rivas, Xisco Bergas, Paloma Salvador, Alejandra Galmés,
Bartomeu Salvà i Christoph Rinne
FONT, R.; GONZÁLEZ, C.; RIVAS, J.; BERGAS, X.; SALVADOR, P.; GALMÉS, A.;
SALVÀ, B. & RINNE, C. (2018). Es Rossells: tres anys de vida d’un projecte.
IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx: 93-102

INTRODUCCIÓ
El present treball s’insereix dins el projecte d’investigació arqueològica dut a terme al
jaciment d’Es Rossells (Felanitx) entre els anys 2014 i 2016. Aquesta intervenció, dirigida
per graduats d’Història de la UIB amb l’ajuda d’un professor de la mateixa Universitat, va
néixer com un projecte dividit en tres campanyes amb l’objectiu de realitzar una
planimetria actualitzada de la murada d’Es Rossells, així com obtenir mostres que ens
permetin saber en quin moment va ser construïda. En aquest tasca, també han col·laborat
la Universitat de Kiel, amb la participació directa d’un professor i alguns alumnes de la
mateixa Universitat mitjançant el conveni Erasmus que tenen aquesta Universitat i l’àrea
de Prehistòria (UIB). Aquesta darrera ha col·laborat amb la cessió d’eines per als treballs
de camp i la realització de dues analítiques de C14 de mostres obtingudes al poblat.
El jaciment arqueològic d’Es Rossells, ubicat a la possessió homònima, es situa en el terme
municipal de Felanitx, i més concretament entre els nuclis de Son Negre, Cas Concos i el
municipi de Campos. A diferència d’altres poblats mallorquins de similars característiques
Es Rossells és un jaciment en que pràcticament no s’ha realitzat cap intervenció
arqueològica. Els primers estudis del poblat foren realitzats durant els anys seixanta per G.
Rosselló Bordoy i O. Herman Frey els quals dugueren a terme una neteja de la zona del
jaciment i n’elaboraren la primera planimetria (Galmés, A.; Javaloyas, D., 2015). Des de
llavors fins als nostres dies el poblat restarà al marge de les intervencions arqueològiques
aspecte que ha ajudat a que avui en dia es conservi gairebé intacte. Una de les
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característiques més destacades que presenta el jaciment és el fet de ser l’únic en tot
Mallorca que manté de manera íntegra tot el perímetre murari, de manera que, des d’un
primer moment representà una oportunitat única per a estudiar-lo.
Aquest article aborda els tres anys d’intervenció al poblat, esmentant els objectius del
projecte i la metodologia que s’ha utilitzat durant cada campanya per a documentar els
resultats. Emperò, sobretot es centra en la darrera campanya i els resultats que s’han
obtingut, els quals ens han ajudat a obtenir una mica més d’informació sobre aquest
jaciment.

OBJECTIUS DEL PROJECTE
El projecte triennal des d’un principi pretenia contribuir a l’enriquiment del corpus de
documentació i coneixements que es tenen avui en dia sobre aquest tipus de poblats
amuradats de l’Edat fel Ferro a Mallorca. Dit això, la intervenció arqueològica s’ha basat
en tres objectius generals: la investigació, la posada en valor del jaciment, i la seva
conservació. En primer lloc, els objectius d’investigació sobre els que es fonamentava el
projecte eren dos. Per una banda, actualitzar la planimetria de la murada que envolta el
poblat com una eina per a poder estudiar en profunditat la tècnica constructiva d’aquesta.
Per altra banda, la realització de diverses cales arqueològiques per a poder documentar
materials que permetessin aproximar-nos a la cronologia de la construcció.
En segon lloc, la posada en valor del jaciment ha estat un pilar fonamental del projecte,
tant durant al seva planificació com al llarg de tota la intervenció. Així, s’han anat portant
a terme tot un seguit d’estratègies de caràcter divulgatiu, amb l’objectiu d’apropar el
patrimoni a la població local així com donar a conèixer les intervencions que es realitzen
sobre ell. D’aquesta manera, s’ha potenciat la interacció entre els tècnics del projecte i el
públic; tot plegat, es pretenia conscienciar a la població de la importància del patrimoni
arqueològic. En tercer lloc, en quant a la conservació del jaciment, ens hem plantejat la
neteja de la capa de vegetació superficial de l’entorn de la murada; no solament per a
facilitar-ne les tasques d’investigació, sinó també per a mantenir la solidesa de
l’estructura.

METODOLOGIA DE TREBALL
Per tal d’assolir els objectius proposats, es van dissenyar distintes estratègies de treball
per a cadascuna de les tres campanyes, amb l’objectiu final de completar les tasques que
ens havíem proposat per al projecte triennal. Així, es començà per una primera fase de
neteja i desbrossament de part de la vegetació de la murada (sense alternar-ne els nivells
estratigràfics), ja que aquesta dificultava el seu estudi i la seva conservació. Aquesta neteja
permeté poder veure l’estructura en la seva totalitat i, per tant, deixava via per a la
realització de la planimetria i la fotogrametria.
La segona fase del projecte va ser la realització de la planimetria de la murada. En aquest
cas, es va decidir emprar una estació total topogràfica (taquímetre), per a agilitzar la feina.
Així, es va dibuixar tant el perfil superior com l’inferior del mur i, sempre que la
conservació i la vegetació ho permeteren, es resseguí també el perfil interior del mur.
D’aquesta manera, s’ha pogut elaborar la planimetria la qual consisteix en un dibuix a
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escala d’una estructura o terreny sobre una superfície plana. Altrament, també hem pogut
projectar una fotogrametria perimetral de l’estructura, tècnica que permet obtenir una
representació bidimensional de l’estructura, de manera que a través de la unió entre
fotografies i els punts marcats sobre el mur, ens podem aproximar a una visió general del
perímetre de la murada.
Una vegada actualitzada la planimetria, passem a exposar el sistema establert per a
intentar datar la murada d’Es Rossells, el qual s’ha basat en la realització de tres sondejos
mitjançant la metodologia de Harris. Aquest sistema, també conegut com a documentació
d’unitat estratigràfiques, consisteix en estudiar la terra a través de la superposició
d’estrats o capes, de manera que excavant per mitjà de la diferenciació d’aquestes
(textura, color, etc.) en el moment en que apareix algun objecte, aquest sistema ens
permet determinar la seva antiguitat. Dit això, els sondejos que hem realitzat es basen en
l’excavació controlada d’una petita àrea delimitada (1m x 1m), i d’uns 5-10 cm de
sediment, el qual es va documentant a mesura que canvia. D’aquestes zones se’n estudien
les seves unitats estratigràfiques es realitzen fotografies en cada una d’elles, i si
s’identifica algun tipus de material, d’aquest en queda registrat i ubicat el lloc exacte d’on
prové gràcies a l’ús de l’estació total topogràfica, abans de recollir-lo per al seu posterior
estudi. La idea és aconseguir el màxim d’informació possible que al camp no haurien estat
visibles.
La realització d’un sondeig ens permet dues estratègies. Per una banda, permeten
resseguir tota l’estratigrafia fins a la roca mare, permetent documentar totes les unitats
estratigràfiques existents així com les relacions entre elles. Aquesta metodologia permet
resseguir els distints moments de la construcció del mur, així com el moment d’abandó de
l’estructura. Per altra banda, la documentació de material orgànic, en relació amb l’estrat
del qual prové, permet crear una cronologia. Així, els materials orgànics, com les restes de
fauna, són susceptibles de ser datats radiocarbònicament, permetent saber el moment de
la seva deposició. Aquesta metodologia ens ajuda a aproximar-nos al moment cronològic
de construcció de l’estructura.
Per poder resseguir el procés de construcció de la murada es va decidir realitzar dos
sondejos a la part exterior del mur, ambdós a tocar de les dues portes documentades a la
murada. I, un tercer, dins el reble del mur. Tota la informació extreta en quant a material
trobat i enregistrat ha estat processada a través d’una tasca de laboratori, la qual ha inclòs
des de la neteja i l’inventariat de materials fins a la distribució espacial d’aquests dins cada
una de les unitats estratigràfiques dels sondejos.
Per acabar amb la metodologia de treball emprada durant el projecte, paral·lelament a les
tasques d’intervenció directa al jaciment, tal i com hem esmentat als objectius, ha estat
necessari difondre’l i posar-lo en valor a nivell social i cultural. Per això, les ponències, la
publicació d’articles, les aparicions als mitjans de comunicació tals com premsa, ràdio i
televisió, i la difusió de les campanyes a través de les xarxes socials, han estat a l’ordre del
dia. Tampoc podem oblidar les visites guiades al jaciment i les xerrades als veïns de Cas
Concos, Son Negre i Felanitx, els quals a més, han col·laborat activament oferint-nos una
mà sempre que ha estat possible. Tal i com hem esmentat als objectius, per tal de crear un
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vincle d’interacció entre els arqueòlegs i el públic, s’han realitzat jornades de portes
obertes i jornades conjuntes de neteja.

RESULTATS OBTINGUTS
A continuació, cal desglossar els resultats obtinguts al llarg del projecte triennal, el qual es
va iniciar amb la neteja del mur per a un posterior estudi a nivell visual, i finalment, amb la
seva datació. Cal dir que cap al període final del Talaiòtic, a inicis del Talaiòtic Final (entre
els segles VII i VI a.C.) es dugué a terme un procés generalitzat de construcció de murades
al voltant dels poblats, tot i que aquestes també poden erigir-se al voltat de recintes
defensius, monuments rituals i centres cerimonials (Hernández-Gasch, J; Aramburu-Zabala
Higuera, J., 2005). En el cas d’Es Rossells, la construcció muraria conservada envolta per
complet el poblat, de manera que es converteix en un cas excepcional degut al seu estat
de conservació.
Cal dir que durant les dues primeres campanyes es va dur a terme la neteja de la capa de
vegetació que impedia la visualització del jaciment, i que alhora, en resultava perillosa per
a alguna de les àrees del perímetre murari. Llavors, es va poder realitzar una planimetria,
no sols del parament extern del mur i l’alçada d’aquest, sinó que en algunes zones es
pogué identificar el parament interior d’aquest (Figura 1). Mitjançant dit estudi es varen
poder identificar i definir amb major detalls les tres portes del poblat, les quals es troben
tapiades. Respecte a les portes, cal esmentar que a les antigues planimetries només
s’havien documentat dos accessos i que, gràcies a les tasques de neteja i documentació
planimètrica i fotogramètrica, vàrem poder identificar un tercer accés a l’Est, de
dimensions i monumentalitat menors que els dos primers. Continuant amb el treball del
perímetre del mur, a través de la fotogrametria (Figura 2), elaborada gràcies a l’estació
total topogràfica, fou possible la creació d’una imatge en tres dimensions del poblat,
aspecte que ens permeté, no sòls estudiar la murada en el seu conjunt, sinó que ens
mostrà les diferents tipologies i/o fases constructives que presenta aquesta estructura
ciclopia.
Cal dir que la murada d’Es Rossells presenta una forma oval, i pel que fa al tram nord del
mur, aquest fou reaprofitat en èpoques posteriors per a construir-hi una paret seca, tot i
que se’n continua el seu traçat. El conjunt de l’estructura suma un total de 301,5 m lineals,
2
2
ocupant una superfície de 6.640 m construïts i una àrea interior que engloba 5.900 m .
Parlant de l’alçada màxima conservada de la murada, aquesta oscil·la entre els 2,5 i 3 m,
amb una amplària dels murs, en la seva part més gruixada, d’entre 3 i 4 m. Tal i com
resulta habitual del període, el material de construcció emprat és la roca calcària, de
manera que foren extretes i treballades centenars de pedres per tal d’aixecar el mur
ciclopi, possiblement d’un indret proper al poblat, tot i que encara no n’hem pogut
localitzar l’àrea d’extracció (Salvador, P., 2015). Tal i com succeeix a altres poblats
amuradats de l’illa, en aquest cas no s’ha documentat la utilització d’adob, fusta o tapial
per al procés constructiu (Hernández-Gasch, J; Aramburu-Zabala Higuera, J., 2005).
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Figura 1. Planimetria de la murada del poblat.

Figura 2. Resultats inicials de la fotogrametria a la part monumental del mur

Pel que fa al tipus de parament, es segueix la tècnica constructiva característica de la
prehistòria balear on els murs ciclopis tenen un triple parament. La part externa es troba
construïda per grans ortostats els quals foren retocats per poder encaixar-se entre sí; de la
part interna només hem pogut identificar la darrera filada del parament intern, però no
com es desenvolupa, ja que l’interior del poblat es troba ple d’enderroc i sediment;
mentre que el reble es conforma de pedres petites i terra. Dit això, parlant dels aparells
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constructius que podem identificar en aquest tipus d’estructures, a Es Rossells la murada
consta d’un mur ciclopi el qual s’identifica amb grans ortostats falcats amb pedres petites,
sovint col·locades sobre un sòcol; tot i que en algunes ocasions apareixen directament
sobre la roca mare. Així, l’estructura s’inicia amb el sòcol, el qual es tracta de pedres de
dimensions més reduïdes que els grans ortostats, que apareixen habitualment col·locats
de manera horitzontal per tal de donar consistència a la fonamentació del mur i sobre els
que s’assenten les pedres ciclòpies, o ortostats. A mesura que anem pujant filades en
altura, els blocs són de menors dimensions. Finalment, el mur acaba rematat per pedres
de menor volum que van anivellant la cota superior de l’estructura i que sol esser la pitjor
conservada de l’estructura. Després d’analitzar com s’erigeix el mur, cal esmentar que a
nivell del conjunt constructiu de la murada, és a dir, observant el perímetre complet, hem
pogut identificar dues zones diferenciades, el tram sud del mur és el més monumental, el
qual es troba delimitat per dues entrades (Figura 3), i a partir d’aquestes, gradualment van
disminuint les dimensions de les pedres (Salvà, B. et. al., 2015).

Figura 3. Fotografia de la façana Sud (la més monumental) de la murada d’Es Rossells

Una vegada observats els resultats dels treballs realitzats durant les campanyes de l’any
2014 i 2015, ens centrem en exposar els estudis duts a terme al llarg del 2016, i que ha
suposat al colofó final als objectius que ens plantejarem inicialment. D’aquesta manera, es
varen establir tres punts on realitzar les cales o sondejos (Figura 4), que poguessin ser
potencialment favorables a obtenir resultats positius. Dos dels sondejos es dugueren a
terme a l’exterior del mur (Sondeig 2016/3 i Sondeig 2016/2) mentre que pel tercer es va
decidir analitzar el reble del mur (Sondeig 2016/1). Tal i com hem esmentat a l’apartat de
metodologia, les cales s’excavaren a través d’unitats estratigràfiques, de manera que en el
moment en que se’n excavava una, aquesta era fotografiada i se’n prenien els punts
corresponents amb l’estació total topogràfica.
Tot i aquests resultats inicials, a mesura que hem anat baixant la cota del terreny i s’ha
pogut arribar als nivells inferiors, han aparegut restes orgàniques que ens han permès
treballar entorn a la cronologia, tal i com ens havíem proposat des d’un principi. Cal dir
que en ocasions, tal i com ha succeït en els altres dos sondejos, les restes materials que
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ens han aparegut al llarg dels estrats, no sempre permeten el seu anàlisi radiocarbònic, de
manera que sols s’identifiquen, es registren i es recullen per al seu posterior estudi al
laboratori.

Figura 4. Planimetria d’Es Rossells amb la ubicació dels sondejos, les seves coordenades UTM i cotes
d’inici de l’excavació

Figura 5: Sondeig 2016/1, ubicat en el reble de la murada

Així, després d’haver realitzat els tres sondejos, finalment fou el Sondeig 2016/1 (Figura 5)
el que ens aportà un total de quatre possibles mostres de material. D’aquests, dos
aparegueren a nivells constructius i els altres dos, ja a nivells preconstructius. Pel que fa a
les restes identificades, aquestes foren dos fèmurs d’ovicaprí, un húmer d’ovella i un radi
d’ovicaprí. Tot plegat, va permetre enviar dues mostres, les que presentaven major
potencialitat per aportar-nos una informació més precisa, al laboratori per tal que fossin

99

Es Rossells: tres anys de vida d’un projecte

analitzades a través del Carboni 14. Així mateix, també es varen recuperar mostres
ceràmiques en els mateixos estrats, però no ens aporten molta més informació a nivell
cronològic. Els fragments són de ceràmica indígena, elaborada a mà, que per la seva mida,
grau d’erosió i absència de forma identificable, no permeten que se’n pugui identificar el
moment en que foren produïdes (Rivas, J. et. al., 2017).
ID. Arqueol.

ER16, UE 100337

ER16, UE 100754

ER16, UE 100547

ER16, UE 100760

ID. Laboratori

KIA51493

KIA51494

Resultat

2550 25 BP

2480 25 BP

A L’ESPERA DELS
RESULTATS

A L’ESPERA DELS
RESULTATS

68,2%
probabilitat (1 σ)

797BC

753BC

(1.00) 762BC

(0.17) 727BC
718BC
(0.07) 705BC
695BC
(0.08) 682BC
669BC
(0.35) 611BC
593BC
(0.33) 541BC

95,4%
probabilitat (2 σ)

801BC

769BC

(0.78) 748BC

(1.00) 510BC

685BC
(0.07) 667BC
640BC
(0.13) 588BC
579BC
(0.02) 562BC
Taula 1: Resultats de les proves radiocarbòniques (C14)

Tornant a les mostres recollides, les quatre s’enviaren al laboratori per que fossin
analitzades, però a dia d’avui sòls ens han arribat els resultats dels dos fèmurs d’ovicaprí.
La primera aparegué dins el reble, per tant, seria coetani a la construcció de la murada;
mentre que l’altre seria anterior, ja que fou trobada en un estrat inferior, tot i que no en
podem precisar la seva antiguitat. Dit això, resulta complicat establir una cronologia
exacta per determinar el moment en que es va construir la murada. Els intervals
temporals, després de fer la mitja entre els resultats de les datacions, ens parlarien d’un
període comprès entorn al segle VIII a.C. i el segle VI a.C., concretament ens ubicarien
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entre el 785 i el 548 a.C. (Taula 1). Tot i que els resultats semblen ambigus, concorden
amb els que s’obtingueren a jaciments diversos, com ara a Ses Païsses a Artà o a Es Pou
Celat a Porreres. D’aquesta manera, el que si sembla cert és que el tram de murada
excavat a Es Rossells no és anterior al segle VIII a.C. (Rivas, J. et. al., 2017).

CONCLUSIONS
En definitiva, després d’aquests tres anys de campanya podem afirmar que s’han
aconseguit els objectius establerts a l’inici del projecte. Durant la primera i segona
campanya, gràcies a la neteja del perímetre de la murada, s’ha pogut realitzar una nova
planimetria sobre el poblat talaiòtic, fet que ha possibilitat l’obtenció amb major exactitud
de dades sobre aquesta estructura ciclòpia. S’ha pogut observar també, arrel de la
fotogrametria realitzada a la murada, diverses formes de construcció d’aquesta, així com
també, diferents graus de monumentalització de l’estructura arquitectònica depenent de
la zona.
A la darrera campanya del projecte es van dur a terme tres sondejos al voltant del mur
amb la finalitat d’obtenir major informació sobre el moment de la seva construcció. Dues
d’aquestes cales contenien restes de fauna, alguns fragments d’ossos de cabres i ovelles, i
ceràmica, majorment indígena. D’aquestes mostres recollides, tan sols quatre de fauna
corresponents al Sondeig 2016/1 van ser enviades al laboratori per obtenir alguna
informació cronològica. Els resultats de dues d’elles ens determinen que la murada d’Es
Rossells es va construir entre els segles VIII i VI a.C., mentre estem a l’espera dels resultats
de les altres dues mostres.
En quant a la tasca de divulgació del projecte, durant aquests tres anys s’han dut a terme
tot un seguit d’activitats a diferents nivells. S’han dut a terme diverses xerrades i
conferències prèvies sobre les actuacions que s’anaven a realitzar al jaciment durant cada
una de les campanyes, amb la intenció d’informar i donar a conèixer Es Rossells. Durant
les intervencions arqueològiques s’han organitzat jornades de neteja i de portes obertes
per tal que tota aquella persona interessada pogués veure els resultats de la campanya. A
més, també, s’ha informat de manera periòdica mitjançant la utilització de xarxes socials i
mitjans de comunicació sobre les feines que s’anaven realitzant al poblat. Finalment,
després de cada campanya arqueològica s’han elaborat articles (Rivas, J.; Salvà, B., 2015;
Salvà, B. et. al., 2015; Rivas, J. et. al., 2017) i participat a ponències on s’han exposat els
resultats de les intervencions al jaciment. Des de la segona campanya també s’han dut a
terme visites guiades a escoles. Així, podem veure com aquest projecte després de tres
anys de treball ha suposat un major coneixement sobre el poblat talaiòtic d’Es Rossells i, a
la vegada, ha suscitat un creixent interès entre la població illenca sobre aquest espai.
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