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1. INTRODUCCIÓ
A l'actualitat, la difusió és un dels principals objectius
dels equips arqueològics i en aquest cas els mitjans de comunicació podrien d’assolir un important paper. Per intentar determinar unes estratègies adequades que els arqueòlegs puguin
seguir per aprofitar el gran impacte dels mass media, és necessari primer un estudi de la situació prèvia de la seva disciplina
en aquests mitjans.
A l’actual escrit s'ha dut a terme amb Els Closos de Can
Gaià (Felanitx) com a referent, ja que és un exemple de projecte perseverant i continuat, no només quant a la investigació
arqueològica sinó també en difusió i divulgació. Aquest jaciment s'excava de forma ininterrompuda des de 1996 i aquests
darrers quinze anys (1996-2010) seran el marc cronològic d’aquest breu estudi. Només s’ha escollit la premsa escrita, tot i
tenir un menor impacte social que la televisió, ja que es fa ressò de les novetats arqueològiques amb més assiduïtat i és un
mitjà més estable i continu en el període estudiat. De fet, la
creació de la televisió autonòmica balear no es dóna fins el
2005 amb IB3.12
En primer lloc s’exposen les xifres totals de publicacions relacionades amb els Closos que s’han pogut localitzar a
cada diari i s’analitzara com evolucionen. Per acostar-nos a la
importància que les redaccions atorguen a les notícies de caire
arqueològic, també s’analitzen les condicions en què apareixen: la secció en què s'han inclòs i el tamany que ocupen a la
pàgina. Es revisaran els continguts de les notícies per determinar els temes que més han interessat als periodistes. I en darrer lloc es compararà l’impacte d'aquest jaciment a la premsa
d'àmbit insular i la local del municipi de Felanitx. Arrel d'a1 Aquest artícle és part de la transferència de coneixement del projecte d'investigació
I+D finançat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología (HAR2008-00708): Producir,
consumir, intercambiar. Explotación de recursos y relaciones externas de las
comunidades insulares baleáricas durante la prehistoria reciente.
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questes dades i les declaracions d'alguns periodistes, s’intentarà comprendre quines són les directrius que regeixen els mitjans de comunicació en el seu tractament cap a l'arqueologia i,
finalment, es donaran unes pautes a seguir per a què els arqueòlegs pugion aprofitar els mass media com una eina de difusió.
2. METODOLOGIA
Aquest estudi es va dur a terme arrel d'una recerca de les
publicacions relacionades amb els Closos de Can Gaià aparegudes entre 1996 i 2010 a Diario de Mallorca, Última Hora i
Diari de Balears. Les notícies foren classificades seguint unes
dades bàsiques com la seva data de publicació, secció, autor i
contingut, donant especial importància als titulars i subtitulars.
D'altra banda es féu una classificació segons el percentatge de
la pàgina que ocupaven. Per entendre el punt de vista dels autors i per resoldre els dubtes que sorgiren arrel dels resultats,
es va realitzar una breu entrevista als periodistes que més havien publicat sobre els Closos. Es tractà de tres entrevistes i
les qüestions pretenien extreure informació molt concreta:
➢ Formació específica de l'autor en arqueologia o
interès personal per la disciplina.
➢ Concepció de l’arqueologia: és una ciència?
➢ Contrast de les dades publicades.
➢ Períodes sense notícies sobre els Closos.
3. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
El nombre de notícies relacionades amb els Closos de
Can Gaià que hem localitzat ascendeix a 84, en els 16415 números dels principals diaris de l’illa entre 1996 i 2010. De totes elles, 51, és a dir, el 60% , han aparegut a Diario de Mallorca; 20 a Diari de Balears (24%) i 13 a Última Hora
(16%).
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per mesos, són els de l’estiu quan es publica més. En aquest
cas, el motiu és ben clar, ja que hi té lloc la campanya d’excavació. Tot i que el material del jaciment s’investiga durant tot
l’any, juliol i agost són els mesos en què es sol excavar i, per
tant, quan tenen lloc les troballes. D’altra banda, això indica
que els diaris no segueixen les investigacions arqueològiques
que es duen a terme als laboratoris, sinó només la campanya
estival, ja que és el més atractiu i perquè disminueixen les notícies de caràcter polític, deixant espai a altres tipus de continguts.

Figura 1. Comparativa d’aparició entre els principals diaris.

Aquestes dades, sense tenir en compte la informació que
es dóna a cada notícia, les podem fer servir per, en un primer
moment, considerar el Diario de Mallorca com el més interessat en l’arqueologia. Les diferències són notables, no tan sols
en el nombre de notícies que publica cadascun dels diaris, sinó
també en la seva distribució en el temps. Durant els dos primers anys d’excavació, 1996 i 1997, es troben deu i onze publicacions respectivament, xifres que no tornaran assolir-se
fins el 2008. És curiós que Diario de Mallorca no publiqués
res respecte de Closos durant dos anys consecutius (2002 i
2003) i que en canvi si ho fessin els altres dos periòdics. Tot i
així, el més cridaner és que al 2006 no existeixi cap notícia relacionada amb el jaciment.
No existeix cap lògica que expliqui la variació en el
nombre de publicacions, ja que la investigació no s’ha interromput en cap moment des del començament de les excavacions, per aquest motiu cal demanar quina ha estat l’actuació de
l’equip en la difusió del projecte. És interessant observar com
en els darrers tres anys no només proliferen les notícies sobre
els Closos, sinó que, com veurem més endavant, creix la informació referida a l’Associació d’Amics dels Closos de Can
Gaià i a les activitats organitzades pels membres de l’Associació i de l’equip del projecte. En aquest sentit, podem assegurar
que els diferents actes culturals, visites, tallers i conferències
que s’han organitzat des del 2008, han ajudat a que la premsa
insular doni més cabuda al jaciment. Pel que fa a la distribució

Figura 2. Distribució de les notícies per mesos.

Les notícies que apareixen a altres èpoques de l’any normalment solen fer referència a assumptes legals o institucionals i reivindicacions de la localitat i l’Associació d’Amics
dels Closos de Can Gaià.
4. SECCIÓ I RELLEVÀNCIA
Fins el 2000, Diario de Mallorca compta amb una estructura molt bàsica, en la que només apareix una secció de
cultura quan hi ha notícies d’art o literatura molt rellevants; és
en aquest any que la pròpia editorial anuncia un canvi de format que inclou noves seccions, com ara la que ens ocupa. En
el cas dels Closos, el canvi és ben vistós: el 2 de maig de 2001
trobem la primera notícia del jaciment emmarcada a la secció
de “Cultura”.
Fins aquell moment, totes les publicacions apareixen a
l’apartat de Felanitx o Portocolom de “Part Forana”. Més en-
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davant encara hi ha casos aïllats d’informacions dels Closos
en aquesta secció, però la tendència és a sortir en el renovat
apartat de “Cultura”. Si ens basem en el total de notícies que
Diario de Mallorca ha dedicat al jaciment, el 55% d’elles formen part d’aquesta secció.
El cas de Diari de Balears és molt semblant, tot i que el
canvi es produeix un any més tard. Els Closos de Can Gaià
comencen a aparèixer a la secció de “Cultura” a partir del 31
de juliol de 2002, mentre que anteriorment el seu espai eren
les seccions de “Local” i “Balears”. En total, el 45% de les
publicacions pertanyen a la secció “Cultura”, ja que a partir
del 2002 els Closos encara apareixen repetidament a altres
apartats.

ten menys del 25% de la pàgina a on es troben, però tot i així
hi ha un nombre important de publicacions que ocupen un
percentatge major. No trobem cap relació entre el tamany de
la notícia i el seu contingut o la seva data de publicació. Així i
to s’ha d’esmentar que el 86% de les notícies que ocupen tota
una pàgina, han estat publicades per Diario de Mallorca. Tampoc existeix una relació entre l’aparició de fotografies i el tamany de les notícies, ja que es poden trobar imatges a publicacions que no superen el 25% de la pàgina.

Figura 4. Percentatge d’ocupació per pàgina de les notícies.

Figura 3. Seccions en què apareixen notícies sobre els Closos de Can Gaià.

Quant al diari Última Hora, el 46% de les notícies totals
apareixen a la secció “Cultura”. No observem el gran canvi
dels altres periòdics en cap moment: el 26 d’agost de 1996 ja
trobem una publicació referent als Closos en la secció “Cultura”, però haurem d’esperar al 2007 per trobar-ne una altra, i
encara al 2010 llegim notícies sobre el jaciment a la secció de
“Part Forana”.
D’altra banda, en aquests quinze anys, els Closos de Can
Gaià han aparegut dues vegades als setmanals de Última Hora
i Diario de Mallorca. En aquests casos, es tracta d’especials
sobre arqueologia que inclouen dades sobre la campanya estival a diversos jaciments.
Un altre aspecte que ens informa sobre el tractament que
la premsa ha donat al jaciment és el tamany de les publicacions. Com es veu al gràfic, la majoria de les notícies represen-
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Figura 5. Principals temes tractats a les notícies sobre els Closos.

5.

TEMÀTICA

L’anàlisi del contingut de les notícies s’ha dut a terme
tenint en compte els principals temes tractats a les mateixes.
Els tres diaris consultats han publicat en percentatges semblants sobre les temàtiques i per aquest motiu no es faran distincions entre ells. En alguns casos, a les notícies no hi ha una
única informació, sinó que es pot llegir sobre diversos temes.
Predominen les notícies sobre la campanya estival, sempre s’informa sobre la durada de les excavacions i els treballs
que s’han de realitzar. Sembla també que als periodistes els
crida l’atenció la gent que fa feina a les excavacions, ja que
quan visiten el jaciment s’interessen molt pels membres de
l’equip, la seva procedència i el seu mode de vida durant la
campanya. Això es reflexa quan es fa al·lusió a les característiques del grup i en molts de casos aquesta presentació de l’equip abarca un percentatge aclaparador de l’article.
A continuació esreprodueix una notícia apareguda el 3
d’agost de 2008 a Diari de Balears:
Comencen les excavacions als clossos de Can Gaià
Ja fa tretze anys que els arqueòlegs excaven al poblat
prehistòric de Portocolom. La zona reuneix aquests dies i
durant tres setmanes una quarantena de joves, arqueòlegs i
estudiants
Un any més, i ja en fa 13, que els arqueòlegs excaven al poblat prehistòric dels closos de Can Gaià, a Portocolom. Ahir
al matí, una quarantena de joves, arqueòlegs i estudiants varen començar la campanya d’enguany, que durarà vint dies.
Durant aquestes tres setmanes, les feines se centraran a acabar els exteriors de la primera naveta que es va excavar fa
anys, quan s’inicià aquest projecte. La meitat dels participants es dedicaran a l’excavació al poblat, mentre que l’altra
meitat es dedicarà a feines de laboratori, consistents en investigació, catalogació i classificació del material trobat. Segons el codirector de l’excavació, Bartomeu Salvà, enguany
"aturarem el que fèiem l’any passat i ens centrarem a excavar
els exteriors de la naveta 1 per poder fer una publicació monogràfica i exhaustiva d’aquest indret. Esperam poder tenirho llest en un any o dos i després fer aquesta publicació ben
completa. Enguany, amb els exteriors, volem saber si hi havia

tallers, corrals i quina vida feien fora de la naveta", explicà.
Tots els assistents aniran rotant per totes les feines. En
la campanya, hi participen arqueòlegs i estudiants d’arreu
del món. Així, hi trobam joves de Mallorca, Galícia, València,
Barcelona, Madrid, Estats Units, Anglaterra, Itàlia, Sèrbia,
Polònia i Grècia. A més, hi prenen part vuit alumnes de l’IES
Felanitx. Els arqueòlegs reivindiquen, una vegada més, la
compra per part de les administracions públiques dels terrenys on hi ha tot el poblat prehistòric. Dels 14.000 metres
quadrats d’extensió, només 2.000 són de propietat municipal.
"Per estar segurs que aquests terrenys estiguin protegits per
sempre, en demanam l’adquisició pública", hi insistí Salvà.
També sol·liciten la creació d’un petit museu o centre d’interpretació on tenir dipositades totes les restes arqueològiques
que s’extreuen dels closos
En aquest cas, l’única referència que es fa a la investigació són els plans de publicar una monografia i allò que s’excavaria durant la campanya, però el cert és que en un gran nombre de notícies això augmenta de forma considerable i s’expliquen, encara que no massa detallades i sovint amb errors, les
troballes del jaciment i les noves teories que van sorgint a mesura que avancen els estudis. No és difícil trobar publicacions
que atribueixen els Closos de Can Gaià a la cultura talaiòtica,
per xerrar d’un dels errors més freqüents, que desvirtuen el
tractament que fa de la ciència la premsa. Les notícies que només contenen informació referida a la investigació, en cap cas
sobrepassen la mitja pàgina, i quan té cabuda més d’un tema,
la investigació sempre es tracta en un segon terme, abastant
poc més del 20% de la notícia.
Protagonistes de les publicacions també solen ser les activitats que tenen lloc dins el marc del projecte Closos. Es
tracta de tallers per infants, visites guiades al jaciment, conferències... tot dirigit a la ciutadania i vinculat a l’arqueologia.
És un dels mètodes de l’equip per acostar aquesta disciplina a
persones sense coneixements sobre ella, i en aquest cas si que
els diaris insulars contribueixen a que la població s’assabenti
de la seva existència. Molts de cops s’aprofita una publicació
que informa sobre la campanya per anunciar també les activitats que es duran a terme. En altres ocasions els anuncis sobre
les activitats són breus i poc vistosos:
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Figura 8. Els Closos de Can Gaià a la portada del 20 d’agost de 1998 de
Diari de Balears.

Figures 6 i 7. Exemple d’anunci d’activitats als Closos de
Can Gaià (Diario de Mallorca, 19 d’agost de 2004).

Un tema important que s’ha tractat sobre els Closos, des
del començament de les excavacions el 1996, ha estat la protecció i el finançament. En aquest sentit, podem trobar des de
publicacions que informen sobre plens de l’ajuntament de Felanitx en què es discuteix el tractament legal que ha de rebre
el jaciment, fins notícies sobre manifestacions populars o
d’entitats culturals reclamant la protecció de l’àrea. Les reivindicacions per protegir el jaciment van lligades a diversos
espolis o destrosses dels que la premsa també n’ha informat.
De fet, l’única portada que ocupen els Closos, el 20 d’agost de
1998 a Diari de Balears, és fruit d’un d’aquests casos:

Alguns d’aquests actes de protesta han estat organitzats
per l’Associació d’Amics dels Closos de Can Gaià, fundada
amb l’objectiu de donar a conèixer i protegir el patrimoni felanitxer. Aquesta ha aconseguit que els mitjans es facin més ressò de les demandes populars per conservar i estudiar tant els
Closos com altres elements històrics del municipi. Potser les
vuit aparicions de l’Associació en premsa no semblen gaire
transcendentals per la difusió del jaciment, però és important
recordar que la seva creació es va produir fa únicament dos
anys, el 2008. També cal dir que en aquest temps, l’Associació ha impulsat i patrocinat moltes de les activitats de les que
xerràvem anteriorment.
D’altra banda, els Closos de Can Gaià sempre són objecte de la premsa mallorquina quan es fan publicacions especials
sobre arqueologia. Es tracta de pàgines senceres, tant als diaris
com als setmanals, que fan una recopilació de les troballes
més importants als jaciments més notoris de l’illa. Els projectes que acompanyen als Closos, com excavacions significants,
són Ses Païses a Artà, Pol·lèntia a Alcúdia, Son Fornés a Montuïri, Puig de Sa Morisca a Calvià i l’Hospitalet Vell a Manacor.
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Cosme Aguiló, que en 1996 hi publicà Notes sobre el topònim
es Closos de Can Gaià.

6. PREMSA LOCAL
El municipi de Felanitx sempre ha participat de manera
activa amb el projecte Closos. Podem observar-ho en tots els
sentits, des de veïns que ajuden a les excavacions i negocis
que aporten allò que poden fins a les subvencions de l’Ajuntament, sense deixar de banda l’Associació d’Amics dels Closos
de Can Gaià com un gran exemple de cooperació ciutadana.
També el setmanari Felanitx ha col·laborat amb l’equip, deixant que el seu codirector Bartomeu Salvà hi publiqui freqüentment informant sobre els avanços dels estudis, així com
publicitant les diferents activitats que tenen lloc en relació al
jaciment. Amb les xifres a la mà podem assegurar que el Felanitx ha atorgat una especial importància als Closos.

Figura 9. Comparativa entre les publicacions a Felanitx i els diaris insulars.

Durant aquests quinze anys, els Closos han aparegut una
mitjana de 5 cops a l’any al Felanitx, és a dir, en el 10% de les
edicions del setmanari. Les publicacions sobre el jaciment al
Felanitx no solen sobrepassar el 35% de la pàgina, sempre tenint en compte que es tracta d’un periòdic d’unes 4-6 pàgines.
A més a més, com s’ha esmentat, en moltes ocasions la notícia
la redacta un dels codirectors del projecte, el que significa que
no hi ha errors i que són notícies de major qualitat, amb més
referències científiques. Altres estudiosos també han contribuït a acostar els Closos mitjançant el Felanitx, com és el filòleg

7. EL FACTOR HUMÀ
Tan important com el propi anàlisi de les notícies és la
informació que els seus autors han aportat. Els tres periodistes
entrevistats han estat els autors del 65% de les notícies publicades sobre els Closos als diaris comarcals.
Formació específica de l’autor en arqueologia. En tots
els casos s'aconseguí una resposta negativa i només un dels
entrevistats reconegué qualque tipus d'interès, no tant per l'arqueologia sinó pel jaciment en concret, fruit de la proximitat
de els Closos a la seva localitat. Aquests autors confirmen que
normalment no estan dedicats a una única secció informativa i
que, per tant, els resulta impossible especialitzar-se en tots els
temes que tracten a diari. No hi ha dubte que si l'autor d'una
notícia té coneixements previs del tema que es tracta, la informació inclosa és de molta més qualitat. Si analitzem les publicacions més notables sobre arqueologia als diaris espanyols de
principis del segle XX, moment en què aquesta disciplina despertava gran entusiasme, trobem la simbiosi entre un llenguatge clarament adreçat a un públic no especialista en la matèria i
una rigurositat científica. En tots els casos llurs autors són arqueòlegs.
L’arqueologia com a ciència. Dos dels entrevistats, en un
to poc convincent, respongueren que sí, que l'arqueologia els
sembla una ciència i com a tal la tracten. El tercer, més sincer,
va respondre que “l'arqueologia li sembla una ciència d'aventurers”.
Tots tres deixen patent la seva adscripció a la idea romàntica que té la societat de l'arqueologia. Segurament és per
aquest motiu que la informació publicada es centra més en la
convivència de l'equip que i no pas en les troballes o resultats
de les investigacions.
Contrast de les dades publicades. Cap dels tres periodistes contrasta normalment les dades que publica. Asseguren
que fan feina contrarrellotge i que resulta impossible fer-ho.
Segons ells, es limiten a transmetre les paraules dels propis arqueòlegs, dels qual no han de dubtar ja que són els especialistes.
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Buits de notícies. A partir del 2000, però especialment
del 2002, la publicació de notícies referents als Closos davalla
notablement, de forma que l'any 2006 no n’hi ha cap. Un dels
periodistes no sap què va poder passar perquè encara no feia
feina a la seva redacció, però fa esment sobre els criteris que
segueixen per publicar unes o altres notícies: l'arqueologia és
per als periodistes un tema secundari, al que se li dedica més o
menys espai, o a vegades cap, depenent de la resta de notícies
del dia. Els altres dos confirmen no haver escrit res respecte al
jaciment entre aquests anys.
De les seves respostes es pot concloure que si no escriuen ells, veïns de la localitat a on es troba el jaciment, els diaris no mostren cap preocupació per cobrir aquest tema. Quan
Closos apareix a la premsa es tracta de la motivació personal
dels periodistes i no d'una línia informativa dels diaris.
8.

CONCLUSIONS

Les dades que hem vist fins ara no són de gran ajuda
sense una comparació amb altres temes de la premsa que ens
pugui indicar si vertaderament l’arqueologia és marginada
pels diaris. De tot l’escrit abans es por deduir que les publicacions sobre arqueologia són anecdòtiques, i que aquestes no
informen a la ciutadania del que realment s’avança en l’estudi
de la Història, que, al cap i a la fi, és l’objectiu d’aquesta disciplina.
Quan els diaris mallorquins publiquen sobre els Closos
és difícil llegir els cridaners encapçalaments que s’atorguen a
altres notícies sobre arqueologia; no s’envolta el jaciment de
l’aire mític i sorprenent que es dóna a titulars sobre troballes
d’antigues civilitzacions o d’antropologia, però tot i aquesta
aparent serietat de la notícia, el text mai acaba d’aprofundir en
la investigació i les possibles interpretacions que es poden fer
dels seus resultats.
La premsa ens informa de que existeixen unes excavacions però quan es tracta de fer saber a la població per a què
serveixen, els diaris no hi contribueixen. Al contrari, el fet que
els periodistes no tinguin coneixements d’història i arqueologia, com ells mateixos confirmen, els atribueix un paper de
redactor que es limita a reproduir allò que assenyalen les seves fonts (en aquest cas, els arqueòlegs), sovint condicionat

per prejudicis que l’indueixen a cometre errors que després
calaran en els lectors. Per poder aprendre, ens hem de dirigir a
publicacions especialitzades, i entre aquestes, les que es troben més a l’abast (Muy Historia, Historia National Geographic, Clío Historia...) tracten temes tradicionalment més
interessants i allunyats, deixant moltes vegades de banda projectes com el que ens ocupa.
Com els mateixos periodistes asseguren, per a que un
dia aparegui una notícia sobre arqueologia cal que altres temes
deixin espai per falta de novetats. Això es pot observar fàcilment a l’estiu, quan l’activitat política és baixa i es dóna més
cabuda a informacions culturals, científiques, de societat i
d’espectacles. Per tant, podem concloure que resulta difícil
per a la població accedir a informacions periòdiques de qualitat sobre l’arqueologia mallorquina.
Així, cal demanar-nos què és el que els arqueòlegs poden fer per canviar aquesta situació, per a que l’arqueologia
sigui un tema més rellevant a la premsa i la gent vertaderament conegui allò que s’està estudiant i com s’aplica a la
interpretació de la història. En definitiva, per a que la premsa
actuï com agent divulgador de l’arqueologia.
Està clar que ha de ser iniciativa dels arqueòlegs la passa
que dugui a que el lector habitual dels diaris rebi informació
de major qualitat científica. Ja que no podem obligar els periodistes a modificar el seu modus operandi, l’arqueòleg podria
negociar amb el periodista per supervisar la informació que
aquest extreu de les seves paraules amb la finalitat d’arribar a
un acord sobre el contingut que finalment arribarà al carrer.
Un altre mètode per aconseguir informació de major qualitat
podria ser l’enviï a les redaccions dels resultats als que es van
arribant a mesura que avancen les investigacions, ja sigui en
forma de cartes al director o mitjançant el gabinet de premsa
de les universitats a les que estan adscrites els projectes.
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