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Des de la meitat dels anys 90 (1996) es porta a terme l'excavaci6 arqueolhgica del poblat dels Closos de Can Gaia, un poblat de navetes ubicat jusr a la vora de
Portocolom, la situaci6 del qual ja ha estat publicada en vhries ocasions (Calvo i
Salv9, 2002; Salvi, 2001). Fins al moment, els estudis i investigacions que s'han
anat presentant han escat purament descriptius, i s'ha informat gairebk a peu d'excavaci6 de les troballes que s'anaven produint. Ara sembla que h a arribat el
moment d'oferir els primers resultats destacats, amb les visions m6s o menys completes de cada un dels horitzons culturals que s'han pogut documentar a la Naveta
I, única estructura completament excavada.
Per tant, aquest article, juntament amb un altre publicat tamb6 en aquest
mateix tom,ens ofereix guaitar per primer cop a les gents que poblaren els Closos
en els diferen& moments de la seva histbria. Així i tot ha de quedar clar que el que
aqul s'ofereix no són més que uns resultats inicials, i que esperam que en un període curt de temps totes les hipbtesis aquf plantejades es podran o no confirmar, o
almenys presentar de forma mds completa.

A continuaci6 ens hem proposat oferir totes les datacions radiocarbhniques
prehisrbriques" que fins aI moment: s'han fer a la Naveta 1 dels Closos de Can
Membre de l'equip del laboratori de Prehistbria de la UIB i del Grup de Recerca Arqueobalear.

Membre de l'equip del laboratori de Prehistbria de la U1B i del h

p de Recerca Arqueobalear.

'

Membre de l'equip del laboratori de Prehistbria de la UlB i del Grup de Recerca Arqueobalear, professor associar de l'hrea de Prehisthria de la UIB i codirector de I'excavaci6 dels Closos de Can Gaia
Membre de l'equip del laboratori de Prehisthria de la UIB i del Crup de Recerca Arqueobalear i
codireccor de l'excavació dels Closos de Can Gais.

Totes les datacions a les quals &rem esment al text, es donaran mentre no es digui el contrari a un
interval de dos sigmes, i dintre del mlxirn de probabilitat. Per Ia resta de probabiIitars, i les altres
dades necessbies, s'ha crear un quadre, el qual es pot consultar a i'annex 1de I'arricle.
datacions histbriques es publiquen i comenten a un altre arricle d'aquest mateix volum, i escrit
per altres componencs del nostre equip d'invesrigació. (Fervera et alli, 2003).
fi Les

Gai$ tot i que si be la nostra primera intenció no era aquesta. Aixb, entre d'altres
motius, es deu que volem publicar per primer cap un comentari acurat de les datacions que hi ha d'aquesta estructura a mds d'esmentar quins s6n els problemes que
la bateria de datacions presenta, a l'espera de les noves mostres que en aquests
moments s'estan realitzant.
Per tot aixb anirem estudiant cada una de les datacions de forma individualitzada, per, a continuació, realitzar una reflexió general7.
2.1.. Unitat EstratigrAfica 34

Aquesta Unitat Estratigrafica correspon al nivell d'abandonament de la
naveta. S'identificaria amb el nivell arqueolbgic III d'aquesta estructura. D'aquest
estrat ens trobam amb un total de dues datacions, les dues fetes sobre os d'herbivor.
La primera d'elles ens dóna un marge cronolbgic, entre el 990-820 BC (KIA11229), i, per tant, ens situa el. nivell estratigrafic entre inicis del segle X i finals
del IX aC. Els límits de la segona s'eixamplen clarament, i ens ofereixen unes datacions d'entre el 1040 i 840 B.C. (KIA-11232), i, per tant, ens puja les cronologies
cap a mitjans segle XI aC. Així i tot el nivell de solapament d'ambdues, que 6
&uns 170 anys, es pot considerar alt.
D'aquest context estratigrhfic se n'han publicat alguns dels seus materials
més representatius, encara que nosaltres pensain que correspondrien a un moment
cultural molt anterior, i que la seva situaci6 en aquest indret, es podria deure a
diverses remodelacions del sbtil de la naveta (Salvi%,2001:145). És a dir, que les
datacions correspondrien m6s aviat al moment de la caiguda del cel ras, i que les
cerPrniques es podrien situar dintre del Naviforme I1 (1400-1200 aC aprox.); aixl i
tot, aixb esta encara per confirmar.
En aquest nivell possiblement ens trobam amb les restes caigudes del sbtil de
la naveta, com de fet pareixen confirmar-ho les anhlisis micromorfo~bgiques.
Aquestes indiquen una important acció de modificació de l'estructura sediment&ria, clarament marcada per una forta acci6 biolbgica de diferents microorganisznes,
fauna de sol i arrels de plantes (Bergada et alii, ep.).
-

-

' Volem esmentar que gaitebk nu oferirem ulfor~naciócultural ni canrcxtual dels diferents nivells, ja
que actualment hi ha una membria de Ia Naveta I de Closos en curs i que esperem que dinme del
2003 o, 1n6 aviat, a principis del 2004 es pug~iipublicar. De rotes fortnes, les resres materials exhumades de la milveta, no es poden considerar molt reveladorcs ni rampoc espectaculars. Així i rot, si es
volen comparar cronolc~iesi materials, s'ha ~ublicatalgi~namoscra d'aquesrs a diversos arrides
(Calvo i Salvi, 1999) (Salvii, 2001).

2.2.- Unitat EstratigrAfica 9

Ens trobem davant el primer estrat on es documenta un sbl d'mupaci6 a la
naveta. Aquest seria el nivell IV d'ocupació de fa naveta. D'aquest horitzó arqueol6gic comptam amb dues datacions, que s611de fet les que m4s problemes presenten, ja que s'allunyen molt una de l'altra. En primer lloc fei~nesment: de la més
moderna, amb una osciblaci6 de 1020J330 B.C. (UTC-8141), realitzada aquest
cop sobre carbcS8. La segona datació, en canvi, feta sabre os d'herbívor, ens situaria
el context cronalbgic d'aquest nivell entre el 1310-1090 B.C. (KIA. 1123 1)

.

Pareix clar que existeix un problema, ja que 6s d'estrmyar que dues datacions tebricament d'un mateix estrat arqueolbgic donin uns resultats tan
diferents9.Així i tot, tampoc pensam que es tracti de res que no es pugui explicar.
Descartam primerament que es tracti d'una datació fallida, pensam que una de les
dues datacions, podria Qser una intrusió de nivells superiors o inferiors. Per l'evoLuci6 de les datacions de tots els nivells pareix Qser que la que s'escapa de la lbgica, seria la que ens d6na un marge d'entre el 1310-1090 B.C. (KIA-11231). Aixb
ens donaria una cronologia, pel que fa a aquesta U n i ~ a E
t ~ t r a t i ~ cde
a , 1020830 B.C., i que mQ o menys es podria enquadrar entre finals del segle XI, i inicis
del segle IX. Aixb coincideix practicament amb les datacions del nivell anterior
(UE 34), fet que pensam que ens reflecteix que i'abandonament de la naveta es
podria donar en aquests moments, i que com 6 normal el sbti1 cauria pocs anys
despr&s.
Perb no podem obviar la datacid 1310-1090 (mA-11231). Pensam que
nomes amb m6s datacions es pedra resoldre cap a quins dels dos moments cronolhgics ens podríem orientar per siruar aquest nivell.
Pel que fa a la interpretaci6 culrural d'aquest estrat en farem una exhaustiva
explicació en aquest escrit, j-a que és l'objectiu que ens hem fixat; encara que ja
podem avanqar que es tracta #un interessant:moment d'ús dombtic de PestructuW.

Coneixem perfectament la ptoblemhtica que envolta les daracions de carbons i la possible (encara
que no segura) vida llarga que. poden tenir. Perb deixarn aquest fenomen per a La publicaci6 de la
membria ja esmentada.
Així i rot, nosaltres en cap molnent volem obviar la realitat, encara que no sapiguem respondre amb
seguretat la problemhtica que aquestes datacions ens donen. Per tot aixb es publiquen totes i cada
una de les datacions que nosaIues heln realitzat, intentarem danar una explicació a cada una d'eIles,
encara que, com 6 evident, ens puguem equivocar.

2.3.- Unitat Estratigrifica 35
Aquesta unitat no la podem per ara associar clarament a un nivell, ja que
podria &ser conteinporhnia de la unitat 36". rúnica daraci6 adscrita a aquesta
unitat estratigrsfica, efectuada sobre carbó, és la que ens d6na uns marges entre
1220-920 (UTC-8144). Aixb ens situaria en uns moments compresos entre finals
del segle XIII aC i finals del segle X aC.
Pel que fa a l'adscri~ci6cultural d'aquest nivell en tenim molt poca informació i, de fet, el que el caracteritza més és precisament l'escassetat del registre arqueolhgic. Aixi i tot, també hi ha diverses publicacions que mostren alguns dels seus
elements (Salvi, 2001:145).

2.4.- Unitat Estratigrhfica 36
Es correspon amb el segon sbl d'ocupaci6 documentat a l'estructura, i amb el
nivell V de la naveta. Tres són les mostres de C/14 que ens ofereixen el perfil cronolbgic d'aquest nivell, i són les següents: de la primera d'elles (sobre os), el marge
es mou entre 1220-930 B.C. (KIA-11242);la segona (sobre carbó) entre 1220-920
B.C. (UTC-8146); i l'última tamb6 sobre carbri entre 1300-1000 B.C. (UTC8145). Aixb ens donaria uns marges entre el segle XIII A.C., i finals del segle X
A.C. Pareix clar que els marges de dues de les tres datacions (UTC-8146),són gairebé coincidents, i es poden assimilar plenament amb la dataci6 de la Unitat Estratigrafica 35 fet que ens fa pensar que es podria tractar del mateix moment cronocultural.
El nivell de soiapament de les tres datacions és de 230 anys, suficientment
elevat com per pensar que aquestes corresponen al mateix moment. Aixi i tot, una
d'elles presenta uns marges molt alts (UTC-8145),
que segurament es poden corregir amb l'alta similitud de les altres dues.
Les característiques culturals d'aquesr estrat tamb6 han estat publicades a
diversos indrets (Calvo i SalvP,1999)(Salv%,2001:145)", i es caracteritzen per la
poca quantitat de materials (mai com a L'UE 35), fet que ens fa pensar que no scin
més que les restes que van quedar després d'una acurada neteja, abans de fer les
remodelacions del nivell superior (UE 9).
'"Sirealment es confirmhs que 6s un nivell arqueolbgic contetnporat~idel V, l'assirnilaríein,com a V-

h. i, per ranc, no s'idencificariacom un nive11 en si.
l'

Encara que fins ara sempre s'havien publicat corn a material del Nivell V/b o UE 95.

2.5.- Unitat Esttatigrifica 95
D'aquest estrat i que correspon al nivell VI, tenim dues datacions: una d'elles ens mostra una oscil.laci6 mbxima entre 1740+1520B.C. (lUA-112231, sobre
carb6; aix6 ens ddna unes dates de finals del segle XVI, i mitjans del segle XVIU
A.C. En canvi la segona dataci6 (tambk sobre carbb), ens presenta una variacid
més elevada, en concret entre el 1870-1620. Així i tot, creiem que aquesta última
s'ha de comentar, i aixb Cs aixi perqug a dos sigmes t4 una punta amb unes datacions molt antigues, que es mouen enue 1870 i 1840, perb nom& amb un 0,02 de
probabilitats. En canvi, la segona punta, que es mou enrre 1770 i 1620, presenta un
0'98 de probabilitats, 6 a dir, molt mes propera a la fealitat. A mes, hem de tenir
en compte que aquests dos carbons s'exhumaren del mateix foc, just per davall de
La pedra central de L'enllosat de i'entrada de la naveta (UE8). Aixb ens fa pensar
que possiblement ambdues datacions serien conternporilnies i, per tant, la punta de
1870-1840 no setia la c~rrecta'~.
El nivell de solapament de les dues, si eliminam
aquest últim interval, és elevat, en concret de 220 anys. Per tor aixb pensam que
l'ocupacib m&santiga de la naveta documentada fins al moment es pac datar entre

1740-1520 B.C.

Les restes aqueol6giques d'aquest nivell encara resten indites, la que 6
I'bltim nivell excavat. Aixf i tot, es pot avangar que es ttacm d'un material molt
rodar, i amb nombroses concrecions. La seva disposicid, sobretot ah costats de les
navetes, ens podria fer pensar igual que a I'UE 36, amb feines de neteja. Pel que fa
a les formes cerhmiques, pensam que possiblement serien de cronologies antigues
del Navifome, malgrat que X'estudi d'aquestes encara esa en procb.
Finalment ens trobarn amb un nivell encara no datat, i que possiblement
seria anterior a la Eundació de la naveta, i que s'assimila al. nivell VII. La característica d'aquest estrat a nivell micromorfolbgic, es basa en fraccictt-ss limoargiloses de
color matró vermellós, amb una porositar del 10% i microestructura granular. De
forma molt esporadica aparehen alguns carbons i restes &os, possiblement degut a
activitat biolbgica natural (Bergada et alii, ep.).

2.6.- Comentari
Pensam que, carn es pot veure al @fic 1, l'evalució cronolbgica de la Naveta I dels Clasos de Can Gaia b coherent amb ella mateixa, excepte en el cas de la
dataci6 (KIA-11231), que pareix hgir cap a moments més antics del que seria
l1

Encara que aixb no vol dir que no sigui possible.

lbgic. Tot i així, i com ja hem dit abans aquest fenomen es podria deure a les alteracions pasrdeposicinals, realitzades per agents biolbgics que remouen els nivells
arqueolbgics. Perb és un fet que aquesta existeix, i que s'haurh d'esperar a la confirmacid de les datacions que puguin oferir les mostres que han estat enviades per a la
seva arriilisi.
Amb tot, ens rrobam amb una naveta que pareix que tk la seva ocupació més
antiga documentada fins al moment, entre el 1740-1520 B.C.,i que s'abandod
finalment als voltants de 990-820 B.C. 6 s a dir, s'ha documentat un ús que va del
segle XVIII-XVB.C. al X+IX B.C+No podem deixar de fer referencia al buit crod
nolbgic que es dóna entre almenys el 1500 i el 1300 B.C. Aquests dos-cents anys
tebricament haurien d'esrar representats a la taula cronoIbgica que hem ofert, perb
no hi són. Les causes d'aixb no fes coneixem, i el que 6s segur 6 que, en aquests
moments, la resta del poblat est2 en ús, com ens ho confirmen diverses datacions ja
publicades de i'estructura 11-A (Catvo, Salvk1999). Un altre cop, nom6 les n_cyes_
dates ens podran o no?, solucionar el problema.

Finalment hem de concloure aquest apartat retornant el que seria i'objectiu
real d'aquest article, i que 6s la possible datació del nivell i de les dades que aqui
estudiem, és a dir, la Unitat Esrrarigdfica 9. Nosaltres pensam que la dataciej que
més s'acosta a contextualitzar aquest horitz6 cultural, seria la que es mou entre el
1020 i el 830 B.C.(UTC-8141).Aquesta presenta, així i tot, una variabilitat realment elevada, de 190 anys. Per intentar acostar-nos un poc mes, hauríem de mirar
quina 6s la variabilitat que ens ofereix a I sigma, i aquesta 6s de 1000-890,amb un
0'94, i de 870-850, amb un 0'06. Com es pot veure al @fic de calibraci6 (quadre
I), els dos pics més elevats es concentren a la primera opció, &s a dir 1000-890.
Pareix esser que aleshores el mhxim que es pot fer 6s pensar que possiblement
aquest nivell es podria datar en aquesta centúria, i, per tant, cap al segle X B.C.

Aixb es podria aproximar amb i'estudi de les restes materials d'aquest context, sobretot cmhniques. Pera precisament a Mallorca aquestes cronologies presenten molt poca claredat pel que fa a les seves tipologies.
3.- ARQUITECTURA NAVETA I

Arquitectbnicament la naveta I de Closos es caracteritza per una planta amb
forma de ferradura allargada. Les seves dimensions s6n de 16 metres de IlargAria,
per 7 metres d'amplada mhima. Pel que fa a l'al~ada,actualment sols es conserves 1'5 metres; perb almenys arribaria als 3 metres, cosa que li donaria un aspecte
imponent.

Els murs construfts amb tecnica ciclbpia (aquesta consisteix en murs de
doble parament amb reblit interior), oscil-Ien entre els dos i tres metres de gruix,
per tanc, són molt sblids. No tenen fonaments, sin6 que els grans blocs de pedra es
dipositen directament al terra i a continuaci6 es falquen amb pedres de petit
tamany. El parament exterior esta format per grans lloses poligonals encaixades en
sec. A l'interior les pedres són de dimensions menors perb estan més treballades.

S'han documentat quatre columnes que podrien tenir funci6 estructural, i
suportar el sostre, perb el fet que les columnes es concentrin en la part anterior de
la naveta i la poca distincia que les separa, ens fa descartar en principi aquesta proposta. A més podrien ésser la base d'un altell, que estaria aixecat de la resta del
nivell, i separarien els diferents hmbits dins la naveta.
A l'entrada s'ha documentat un mur construi't amb pedra perita amb reble
interior. La paret serviria per reduir l'accbs &entrada. Aquesta hipbtesis es veu en
part refor~adaper la preskncia de poc material arqueoldgic en el que seria la zona
de t r h i t , mentre que al costat interior del muret s'ha localitzat major nombre de
material. (Figura l)(Foto I )

4- ESTUDI DELS N ~ D U L SD'ARGXLA
Abans d'entrar a l'anhlisi d'aquest apartat, cal assenyalar que aquesta esta en
procks d'estudi, i que tan sols plantejam unes línies i hipbtesis de treball, aixb
caldri completar i confirmar-ho. Per altra banda, aquest material arqueolbgic ha
estat sistemhticament deixat al marge a [es Balears, sense donar-li la importhcia
que es mereix: i que segurament per als habitants de la naveta tindria una
importhcia igual o major que altres materials arqueolbgics, ceri%rnica,estris lítics,
etc. Aixb, a més ens podria donar informaci6 de quines plantes empraven en la
construcci6 de la naveta.

En primer lloc, cal assenyalar que dels 9563 fragments de nbduls d'argila,
que s'han localitzat a l'interior de la naveta, sols 44 conserven marques clares
d'empremtes vegetals, ja que aquest material, en no esrar cuit, és molt sensible a
l'acci6 de l'aigua. (Figura 2)
La major concentraci6 d'argila es produeix a les Unitats Estrarigriifiques 33
(2737, un 29%) i 34 (2054,un 21%), pensam que aixb podria estar causat per la
caiguda del sostre. A la Unitat Estratigrhfica 35 ( 1736, un 18%), l'argila sbcumula
en la part central de la naveta aI voltant de les columnes. També és destacable la
gran presbncia d'aquest material a La Unitat Estratigrafica 36 (1526,un16%) i

una escassa presencia en les UE,s 2 (381, un 4%), 37 (73, un 1%)i 95 (11,0'11%).
En el cas de la UE 9 (838, un 9%) els nbduls d'argila s'acumulen als voltants del
mur d'entrada. (GrAfic 2)
Aquest material ens planteja una pregunta: que podrien esser aquests
nbduls?La nostra hipbtesi és que podrien ésser part de La cobertura, la qual s'hauria
fet amb crama vegetal i un recobriment d'argila per impermeabilitzar. El que no
podem dir amb certesa és quina forma tenia la cobertura: si em de dos aiguavessos,
nom6 &un o plana (Belarte, 2000: 65-93) (Belarte et aIii, 2001).
Tamb6 podria &ser part d'un mur de separaci6 de la naveta; aquests murs no
s'han documentat en el m6n indígena balear, perb els trobam documentats al m6n
i&ricI3. Finalment tambk podria esser un recobriment dels murs.
5- RESTES L~TZQUES

Pel que fa al material lític de la Unitat htratig&ca 9, es compon de dos
objectes: un d'ells 6 una llosa, que t6 una alfada de 40 crn. i presenta marques de
traGa, punts d'impactes, polits i estries, el que indicaria un ús relacionat amb aetivitats domgstiques com esquarterament, tallat de carn, raspat i altres tasques. En
segon lloc un morter trobat en posici6 primaria falcat amb pedres per donar-li
major estabilitat, possiblement relacionat amb activitats dom&stiques.

La cerAmica, tot i Qser abundant, és en un estat molt fragmentat. Els motius
d'aixb no són clars perb podria ser conseqii6ncia de l'enderrocament del sostre de
la naveta a sobre d'aquest nivell.

La major part d'aquests fragments (92%)s6n informes. Així, les formes cer&miques nom& representen el 8%del total. Entre elles trobem vores (68%), bases
(16%), carenes (10%) i altres elements com mugrons (G%).(Grhfics3 i 4)
nit.

Les vores majorithriament (90%) són exvasades, girades i amb llavi arrodo.
Trobarn tarnb6 un cas de vora girada plana, que seria una f m a arca'iuant ja

que recorda a les del Naviforme 11, i una vora recta, que seria una p e p encara més
arcaitzant. Aquesta vora recta, presenta una decoració aconseguida a través de
digitacions i que possiblement degu6 correspondre a un bol.(Figura 3)
I)

Seria necessari reaIitzar un estudi d'arqueologia experimental amb diversos ripus de coberta per

veure quina seria la més idBnia per les condicions cliditiques de l'illa .Per altra banda cal assenyalar
que a Catalunya un equip, forinat per J. Sanrnarcí, J. Santacana i C. Belarre entre altres, dugueten un
est~~d
experimental
i
al poblat &ric d' Alorda's Park ( Calafell), en qu&reconstru1ren una casa ibhrica
provant amb diferents tipus de cobertura, i el que millor s'adapta a les condicions dirn2tiques fou la

pIana

es bases documentades només representen el 16% del total de formes conAquest 6 un fer inusual ja
que
generalment
el grau de conservació de les
.
bases sol ser major que el de les vores, essent totes planes, la majoria amb arestes.
TamM es registraren elements de prensi6, tots ells mugrons cixculars.(Figura4)
Tenint en compte el nombre de fragments i les formes documentades,
podem dir que es tracta dlun nivell amb poques peces i de mida relativament petita- La presencia de bases només planes no ha &indicar necessSriarnent que totes les
peces cer2rniques tenguessin aquest tipus de base. Ja hem V ~ S Eque només un 16 %
de les formes cer&miquescorresponen a la banda de la base. Aquesta dada ens
podria indicar que part de les peces cerhmiques tenen la base redona, fet que es fa
diffcil d'identificar si no es troba la pesa sencera o s'aconsegueix restaurar. La mida
redu'ida de les peces tarnb6 ens indica que no realitzaven grans acumulacions de
queviures.
Atesa la fragmenracid de les restes trobades, nomes apareix un morfotipus de
forma clara. Es tracta $un tonellet: de cos hemisfiric amb base plana al que possiblement li correspon una de les vores exvasades girades de les que s'han docurnen*
tat (Rossell6 i Coll, 1997:30). (Figura 5)

Pel que fa a la seva distribucid, aquestes restes cerhmiques aparegueren dins
la meitat anterior de la naveta, coincidint amb els lirnits la unitat estratigrafica. Es
localitz&sobretot al voltant d'una gran llosa plana, amb traces que ens indiquen Ia
seva utilització per a activitats domGstiques, i d'un morter falcat amb pedres. Seln
registra especialment a la banda est d'aquest context. Destaca la gran acu~nulació
que present3 el quadre 2-9/2c, situat a l'est de la pedra, amb un 34% del total de la
cedmica. Tambe hi ha una gran quantitat d'aquest material als quadres 2-8/2c i 210/2c, situats a dreta i esquerra del 2-912~.La c e r h i c a d'aquests tres quadres junts
representa el 59% del total. Aquesta distribuci6 podria interpretardse com a resultat de l'existhncia &una zona de treball organitzada al voltant de la llosa i del morter, Possiblement, es trobava al costat dret per tal de no dificultar l'accgs a la naveta, el qual és delimitat pel muret. (Figura 7)

7.- LA FAUNA
Molt poques coses podem dir de les restes faunistiques d'aquest nivell, ja que
els estudis encara s'estan realitzant en aquests moments'+. Així i tot, s'avangaran
algunes dades inicials.
L'estudi de la fauna el porta a terme Marc Noguera, al qual volem agrair aqi~estesprimeres dades
inicials. L'esrudi d'aquest investigador es& a hnres d'ara a punt de finalitzar.

De moment s'han documentat clarament tres especies domtstiques: els
bbvids, els suids i els ovicaprins. Possiblement es pugui aportar alguna especie més,
encara que mai massa significativa, ja que el gruix de les restes animals corresponen als tres grups ja esmentats. A més pareix clar que el nombre majoritari amb
molta diferkncia, seria el dels ovicaprins, seguits de suids i bbvids. El que encara no
se sap, 6 quin Q el pes especific de cada una d'aquestes esp2cies en la dieta total,
ja que un sol bou 6 evident que aporta molta rn6s carn que varies ovelles o cabres.
El mateix passa amb com devia &ser la composicid del ramat, i'edat de sacrifici,
etc. Aquestes dades encara no les coneixem. L'irnic que si podem esmentar, 6s que
d'entre les restes documentades destaquen clarament: les mandbules i els banyams
d'ovicaprins.

El que si perb podem avanqar és la distribució de les restes bssies en general,
encara que no per espkcies. I aquesta coincideix clarament amb la cerhmica, 6s a
dir, sobretot i de forma clara, a la part est de l'entrada de la naveta i als voltants de
la pedra central i del morter. La concentraci6 tan elevada de restes a la quadricula
4-9 del sector 2-C, es podria deure a que molts d'ossos queden concentrats a la vota
de la paret, amb els diferents processos de neteja, a de simple arraconament de la
brutor escampada per la zona.(Figura 8)
També s'han documentat restes d'avifauna, que en aquests moments esth en
procCs &estudi.

A hores &ara els estudis de polalen tamb6 s'estan realitzant, i la floració,
fins al moment, n o ha ofert cap resultat .destacat". Per tot aixb només podem
avaqar la identificaci6 de les espkcies vegetals que ens ha ofert l'esmdi dels carbons16. D'aquest es comprova l'existsncia clara d'ullastre, pi, mata i estepa blanca.
D'entre tots aquests es destaca clarament l'ullastre amb un 80% de les resres, seguit
de molt lluny pel pi amb un 6%, i despres la mata i l'esrepa blanca amb un 1%respectiu. La resta (un 12%) serien carbons indeterminats.(GrAfic 5)
9.4 CONCLUSIONS

6s evident que aquestes conclusions mks que uns resultats definitius del que
passa a la Naveta 1 dels Closos de Can Gais, el que poden oferir, no s6n més que
uns primers avanqos. Éns trobam amb un moment definit cronolbgicarnenr, entre
IrLa flotació del sediment i la recerca de granes rest&portant amb gran esfoq Guillem Salvi, encara
que fins el moment no em ha aportat els resultats desitjats.

Aquest estudi tamb6 el realitza Marc Noguera.

l6

el 1020 i 830 B.C.a dues sigmes (UTC-8141);
amb una possible aproximaci6 a 1111
sigma de 1000-890 B.C. (UTC-8141),
6s a dir, al segle X A.C. Segurament en
aquest moment assistim en general a tota Pilla al progressiu abandonament de cotes
les navetes que encara queden habitades, i la poblacid es va traslladant als poblats
talaibtics, segurament: ja existents des d'anys enrere (11100 B.C., aprox.). És en
aquest ambient de ja clara decadgncia de la cultura navifome, per no dir de desaparicid definitiva, quan documentarn el que segurament són les darreres activitats
realiczdes a la Naveta I de C1osos.a la prehisthria.
L'inici d'aquest últim període (final segle XI o principi del segle X) vendria
definit pels elements arquitecthics i estructurals que s'han explicat amb anterioritat, amb La fixaci6 de la gran pedra central, el falcament del morter i la reducci6 de
l'entrada amb un nou mur. Tots aquests elements concentraran clarament Pactivitat durant aquests anys postrers de la naveta: possiblement ens trobariem amb una
$rea de preparaci6 del menjar, a on tallen i escorxen els animals (a sobre de la
pedra), sobretot ovicaprins, dels quals es refusen sobretot les mandfbules i les banyes. Posteriorment aquesta carn segurament es condimenta i prepara amb elements que es tracten al mol-rer, i finalment es porten a i'exterior de la Naveta a on,
i a un lloc encara indeterminat, hi ha un foc, sobre el qual, i no sabem com, es prepara aquest menjar. Així i tot, els carbons d'aquest foc o focs arriben a l'interior de
la naveta, i ens do-nen l'oportunitat de saber que p~ssiblernentals voltants de la
naveta hi ha ullastre, pi, estepa blanca i mata. Aixb no vol dir que aquestes siguin
les especies mes representatives de l'entom, sind que s6n les que els homes de Closos trien per cremar. Podem hipotetitzar que la llenya mks utilitzada seria de forma
clara l'ullastre, i que la mata. el pi i l'estepa blanca servirien m& aviat per encendre aquest foc.

A L'interior de la naveta, doncs, no es realitzaria cap combustió en aquests
moments1', i si tota una activitat de preparacid, que, a més, necessita de petits contenidors cerhnics, perb no de grans peces per emmagatzemar, ni tampoc d'estris per
coure. Aquesta última activitat com ja hem dit abans possiblement es realitzaria a
l'exterior, cosa molt comuna al Mediterrani, i l'emmagatzemat a un lloc encara no
documentat.
Finalment, cal dir que a finals del segle X aC, gairebe amb tora seguretat la
naveta és abandonada, i als pocs anys el sbtil cau a sobre de les restes que nosaltres
hem estudiat, preservat fins a ractualitar. Les restes d'aquest sbtil, del qual nom&
en queden els fragments de fang,ens fan pensar que estaria formar per un entramat

'' testudi micromorfolbgic ens fa pensar que sí que hi ha activitat de combusti6 en moments anteriors (Berga& et alii, e.p.).

de fang i branques, a sobre de bigues de troncs, que en no haver sofert cap incendi
no s'han conservat i de les quals nom& tenim les poques i indeterminades
empremtes que deixaren al fang.
Tamb6 cal remarcar que les restes que trobarn no són de moment abundants
ni molt significatives, ja que, com és lbgic, i si com pensam l'abandonament de la
Naveta I dels Closos fou volunrPria i planejada, tot el que eta de certa import2ncia
per a les gents que l'habiraven, degué &ser curosament arreplegat.
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EVOLUClO CRONOL~GICANAVETA CLOSOS
(OSCIL-LACIONS C114 A DUES SIGMES)

Grafic I .- Gr@c de I'evoluci6 cronobgica (segons ei CI 14, a dos sipwl, de la naveta I dels Closos de Can
G d .Lrr shie I (rombes), representa el nivell més baix de la datució i la strie 2 ( q d ~ a t sel) més eievat.
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Quadre amb roles les duracions d'tpoca prehisrbrica, de l'interior de b naveta I i dels Closos de Can Gaid

Figura 1 . - Dibuix esquerndtic de la naveta amb els elenlents arquitectdnics més caractenilics.

Fifira 3 .- Diferents vores apareg~de.5a la Unilat Estratigrdficc 9 .

Figura 4.- Bases i ~nz~p,~Li
de la Unitat Est,nti&fica

9.

Figura 5 . - Dibuix d'zm tonellet t~obata la Unitat Estracigrifica 9 .

Fi,oura 6.- DistribuciLi dels nbduls de fang a la Unitat Esrratig%ifica 9. Els colo~sobscun corresponen a
major concenaacid.

Ellla

Figura 7.. Dismibució de la cer6mica a la Unitat Esmatigrirka 9. Els colors obscurs corresponen a una major
concentmci6.

Figura 8.- Distribució de la fauna a la Unitat Estrai@fica 9. Els c o h s obscttrs corresponcnz a tm major
concentracid .

Foto 1 .- Imatge general de la nawra 1 ja excauada.

Foto 2.- Imatge ue la UTLLUIL
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