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(Felanitx,
El jacimentdels Clososde Can Gaiáés situata Portocolom
Mallorca),
a uns 700 m de la líniade costa.Ja és
publicacions
en diverses
documentat
desdel comengament
delsegleXX(BordoiOliver,1945).El 1967elsdoctorsRossellóplanimétric
Bordoyi Freyvarendur a termeuna campanyad'aixecament
i fotográfic
de la zona,a causade la destrucció
parcialque sofríel jacimenta conseqüéncia
de s'Horta- Portocolom
el 1965 (Rossellóde la construcció
de la carretera
Bordoyi Frey,1967).
(gransdimensions,
granspossibilitats
fácilaccés...)que hi conferien
Eljacimentté certescaracterístiques
bonaconservació,
per iniciaruna excavació
programada
Estractavad'augmentar
el coneixement
sobrela
amb objectiusnetamentcientÍfics.
prehistória
posteriors
pera la visita(Juncosa,2OO5).
mallorquina,
amb vista,a més,a la dinamització
i a l'adequació
(polítiques,
económiques,
académiques
i personals),
I'any
Peraquestes
característiques
favorables
i peraltresconjuntures
(projecte
uGlososu)
que
de Prehistdria
iniciáun projecte
d'investigació
1996el Laboratori
de la Universitat
de leslllesBalears
persegueix
diversos
objectius.
Aquestsobjectius
són múltiplesi variatsi, a més,s'hananattransformant
al llargdeltemps,i
principals,
fenten el futur.Enel que ens pertocaara,en presentam
elsobjectius
científics
referits
segurque ho continuaran
de coneixement:
a l'obtenció
intern,I'organització
1. Excavaren extensióun poblatde navetiformes,
el funcionament
espaciali les
a fi de conéixer-ne
ti pologiesarquitectdniq
ues.
en elsestudisque fan referdncia
i ideológics
d'aquestes
comunitats.
2. Aprofundir
alsaspectes
socioeconómics
peral períodenavetiforme.
A més,amb I'excavació
deljacimentes preténan3. Feruna revisióde la cronologia
establerta
i també
corarcronológicament
elsdiferents
canvisque sofríel jacimental llargdel tempsque esiiguéen funcionament,
aquellsposteriors
i que configuraren
la fisonomia
deljacimenten el momentque s'hacomengata estudiar.
de lescomunitats
amb el mitjái l'úsi la
4. Estudiar
el paleoambient
de l'entornimmediatdeljaciment,i tambélesrelacions
que fan d'un mitjáen particular.
conceptuació
en la realització
de diverses
análisis(fitólits,
Aquestapartates fonamenta
palinologia,
sedimentologia,
carpologia).
que donaranlloca la faseculturalsegüent:Ia talaiótica.
5. Analitzar
lestransformacions

Descripció
delpoblat
EljacimentdelsClososde CanGaiáés un poblatde navetiformes,
nou delsqualssón encaraperfectament
identificables,
ja que a la periféria
Toti aixó,semblaque a la prehistoria
es podenobservar
restesde mursde clar
hi haviamésestructures,
amb orientacions
similarsen cadauna (figural).
origenciclopi.La disposició
de lesestructures
sobrel'espaiés dispersa,
Elsconjuntsidentificats
són elssegüents.

AreaI
pelnavetiforme
Estáformada
l, excavat
de 1996-2000.
Ésunaestructura
de planta
allargada,
amb
durantlescampanyes
quel'alqária
unalongitud
de 16 m i ambTm d'amplada
delsmursoscil.la
entre2i3 m, mentre
no
alafagana.
Lagrossor
els1.5m.
suoera
poligonals
seguintlatécnicaciclópia
clavats
en
Estáconstruit
tripartida.
Elsmursexteriors
estanformatspergransortóstats
presenta
méspetites
imillortreballades.
mésrefinada,
ambpedres
sec.Encanvi,a lacarainterna
el parament
unatécnica
pedres.
Aquestsistema
defalcatge
erautilitzat
també
Elsblocsestandisposats
directament
sobrelaterra,falcatsambpetites
peromplirelsespais
que
proporciona
unagranconsisténcia.
entreelsblocs,
de manera
a total'estructura
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Areall
i técniquesconstructives.
de diferents
tipologies
formatper restesd'edificis
Estractad'un grupd'estructures
simplede
com un navetiforme
BordoyiOtto Frey.Al principiI'identificaren
Aquestconjuntfoudibuixatel 1967per Rosselló
16,30m de longitudi 3,20 m d'ample,amb unacambrade 13,20m de llarg.Poctempsdesprésel definirencom un edifici
(Rosselló
que es podiaconsiderar
paral.lel
i Frey,1967).Fruitdelstreballsde netedati de
a lestombidi gigantide Sardenya
previs
incloses
estructures
dinsaquestconjunt.
de
les
diferents
a
l'excavació,
es
replantejá
la
desenrunament
tipologia

Arealll
Lesmidessón17,50m de
Esun conjuntformatperunaestructura
de gransdimensions.

2O,7Omd'ampleala

towat to,

(ja que aquestconjuntno s'hacomengata excavar)
provisionalment
com un navetiforme
de triplecambra.
S'haidentificat
en la campanyade 7997,es comprováque una de les unitatses trobaen un estatde
Gráciesa una netedatsuperficial
destrucció
avangat.

ArealV
D'altra
a lafaqana.
banda,
totali 7,50m d'ample
Estractad'unnavetiforme
aillatd'absis
apuntat.
Fa13,40m de longitud
mésd'1 m d'alqária
enalguns
Elsmursconserven
arribaals70,25m longitudinalment
i als4 m transversalment.
lacambra
punts.

AreaV
S o md a v a nut n n a v e t i f o r mdee d o b l ec a m b r aa, m b u n e sd i m e n s i o ndse 2 2 , 5 0m d e l o n g i t utdo t a li 1 4 m d ' a m p l ea l a f a q a estatde
na. Lescambrestenenuna longitudde 12,70m i 6,70 d'ampladamáxima.Aquestedificidestacaper I'excel.lent
conservació
en qué es troba.Ialgáriade lesrestessuperaen algunspuntsels2 m.
el 1991),la construcció
d'unasíquiaperdur aiguaa
Tanmateix,
al comenqament
de la décadadelsnoranta(concretament,
un campde golfdestruípartde la faqanade l'estructura.

AreaVl
queRosselló-Bordoy
queestrobamoltdestrult,
i Freypogueren
ldentificar
lesrestes
d'unaltrenaveencara
Ésuncomplex
queobservaren
El1990aquesta
estructura
investigadors
Lesrestes
aquests
feien6,10m dellargper9,20d'ample.
tiforme.
parcial
patíunadestrucció
lesdimensions.
corroborar-ne
delcostat
est,laqualcosaensimpedeix

AreaVll
ensinformensobreI'existdncia
d'altresnavetirestesde mursque,possiblement,
Esun conjuntpocdefinit,on es localitzen
que emmascara
les
amb restesde cerámicaindigena,
formes.És prácticament
en ruines,perds'hiobservaun tellartificial
restesd'alguna construcció.

AreaVlll
Foudestruitel 1959en el moen I'actualitat.
Aquestconjuntestavaformatper un navetiforme
doble,que ha desaparegut
de s'Horta- Portocolom,
la qual passaperenmigdeljaciment"
mentque es construíla carrelera

ArealX
queenspermeten
pensar
de la restadevegetació,
unasériede clapes
devegetació
S'hihandocumentat
de colordiferent
en I'existéncia
d'altres
estructures
al subsól.

AreaX
prácticament
Estractade restes
idéntiques
a lesanteriors.

AreaXl
perós'hiobserva
enderrocat,
un petittell
Ésun conjuntpocdefiniten quées localitzen
restes
de murs.Estáprácticament
artificial
ambrestes
decerámica
indísena.

AreaXll
Contérestes
de construccions
senseidentificar.
Sesituenal nord.

AreaXlll
Contérestes
deconstruccions
senseidentificar.
Sesituena l'est.
principals
ques'hihanfetfinsarai
presentat
lesintervencions
eljaciment,
a continuació
abordarem
breument
Unavegada
generat
enel coneixement
finsaquest
enscentrarem
moment.
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delnavetiforme
Excavació
I
(V.2).L'estratégia
utilitzada
en I'excavació
Ja s'hancomentatles característiques
essencials
del
de l'hábitatnavetiforme
que es resumeixen
per la
navetiforme
I dels Clososde Can Gaiáté dos elementsessencials,
en la profundapreocupació
correctadocumentació
de les relacions
espacialtant dels materials
com delsdiferents
estratigráfiques
i per la distribució
que el conformen.
elements
arquitectdnics
Aquestaestratégia
és la que ha permésdocumentar-ne
unasdriede caracterísque
tiquesprincipals.
Entreaquestesdestaquenla prolongada
ocupacióen el tempsi el carácterdinámicde I'estructura,
que aquestaestructura
es concreten
en lesmodificacions
diverses
i profundes
d'hábitatha sofertal llargdel temps(Fornés
e t a l . ,e n p r e m s a ) .
lesdadesobtingudes
mitjanqant
I delsClososa altresnavetiformes
és complicat,
a
Generalitzar
I'excavació
del navetiforme
(moltses buidarensensecaptipusde control)com de l'abséncia
de pucausatantde lestdcniquesd'excavació
utilitzades
en profunditat
fetesen navetiformes.
Tanmateix,
recentment
Salvá(Salvá
blicacions
sobrela majorpartde lesintervencions
que elsfetsdocumentats
i Hernández,
en premsa),mitjanqant
l'estudien profunditat
intervencions,
ha evidenciat
d'antigues
alsClososno sónaillats.
Respectede la cronologia
de la construcciódel navetiforme,
existeixenproblemesseriosos.Nosaltresmateixoshem
publicaten diversesocasions(Hernándezet al., 2003; Oliver,2005) que la datac¡ó(KlA II223: l74O-L520 BC;
(UE 95) que definiriala primeraocupació.Tanmateix,
KIA 1722I:17701620 BC) se situariaen una unitatestratigráfica
(Fornéset al.,en premsa),
recentment
hemexpressat
elsdubtesque tenimsobreaquestaprimerainterpretació
a causade
problemes
diversos
de registre.
per resoldre
Heminiciatunaséried'estratégies
En la campanya
de 2001 es va fer unacalaal mur del naaquestproblema.
la construcció.
Desgraciadament
vetiforme,
amb l'objectiu
de trobarrestesque enspermeiessin
datar-ne
amb majorprecisió
trobades(encara
no es trobarenmaterials
susceptibles
de serdatatsde maneraabsoluta,
encaraque lesrestescerámiques
(navetiforme
que escasses)
semblaque sóntotesarcaiques
s'hanenviata datarunasériede mostres
l). A més,recentment
que,esperem,
ensajudarana resoldre
aquestimportantproblema.
que s'hanpogutdocumentar.
El primerestariaformatper la UE 36
Dossón els nivellsd'ocupacióclaramentdiferenciats
(UTC-8145:
1300-1000BC,UTC-8146:
i el segonel formarien
I22O-920BCi KIA-1i242:L22O-990)
el conjuntde lesUE9
2005).
i 35 (1020-830)(UTC-8141:
1020-830,KIA-11231:1310-1090,
UTC8144: 1020-830)(Oliver,

Primer
nivelld'ocupació:
UE36
Enaouestmomentl'estructuració
internadel navetiforme
ve definidaoer una séried'elements.
amb pedressuperposades.
de I'eixlongitudinal
de l'estructura
A la meitatposterior
es disposenquatrepilars,construits
que fossinpartde I'estructura
mésespaiútil
Coma hipoteside treballes manejala possibilitat
d'un altellque proporcionás
a l ' e d i f i c( iH E R N A N D EeZt a l . .2 0 0 3 ) .
que ocupagranpartde l'eixlongitudinal
A l'interior
de I'estructura
est.Aquestenllosat
estáformatper
aparegué
un enllosat,
sensecap tipusd'argamassa,
llosesde formairregular,
méso menysplanes,de midapetitaa mitjana,col.locades
encara
que encaixades
per unasériede falquesque hi donenun aspecteuniformei homogeni.
i anivellades
el navetiforme,
apareixun altreenllosat
de caracFinalment,
ocupanttotala zonad'accés,exterior
als mursque defineixen
ja s'haviadocumentat
Aquesttipusd'enllosat
en altresjacimentsde I'illa(s'Hospitalet,
Can
terístiques
similars.
anteriorment
R o i gN o u . . . ) .
principals.
la distribució
duesáreesde deposició
Analitzant
tantdelsfragments
cerámicscom de lafauna,s'handocumentat
aquestes
restescom un palimpAtesesla disposició
i la naturalesa,
aixícom la situacióde la UEa la matriu,heminterpretat
realitzades
en aquestaUE seguintels patronsde
sest.Seriael resultatde la deposició
d'elements
a causade lesactivitats
perfer la reformaque comporten
gestióde rebuigsvigenten aquéllmoment,i tambéper raóde la preparació
lesUE9 i 35.
Aixídoncs,la complexanaturalesa
aprofundirmésen lesactivitats
dutesa terme
del registreno ens permet,en l'actualitat,
en aqueslmoment.

nivelld'ocupació:
UEI - UE35
Segon
Esdocumenta
la desaparició
del lateral
farticulacióinternadel navetiforme
en aouestmomentcanviade formasubstancial.
enllosatintern,encaraque elstamborsde columnaseguiran
en funcionament.
l'enllosat
de l'entrada
i es construeix
un
Elscanvisprincipals
es fan a la partanteriordel navetiforme.
Esveucom desapareix
que
petitmur,amb pedrapetita,peróseguintla mateixatécnicatripartida(parament
intern- farciment- paramentexterior)
i redueix
la majorpartde mursnavetiformes.
al murest,justa I'entrada,
caracterilza
Aquestmur es disposatransversalment
aixícom I'existencia
de diversos
l'ampladadels2,80 m del momentanteriora 1 m escás.Aquestareduccióde I'entrada,
m u r s t r a n s v e r s asl'sh,ad o c u m e n t a t eanl t r e sn a v e t e(sC a n y a m eSl ,o nJ u l i á C
, a nQ u i a me, s R a f a l . . . ) .
fixosnousque ens permetran
aprofundir
en la
Tambéen aquestazonaanteriores documentala preséncia
de doselements
queaquíes desenvolupaven.
marquesd'ús(punts
de lesactivitats
determinació
En primerlloc,tenimunallosaque presenta
ambactivitats
de processament
d'animalsi amb
i que s'hainterpretat
com unataularelacionada
d'impacte,polits,estries...)
altrestasques(HERNANDEZ
et al.,2003).Elsegonelementés un morterfalcatamb pedres.
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que s'hi han trobatal costat.S'han
amb l'estudide les restesfaunístiques
Aquestsdos elementsfixoses complementen
secundarii consum),que concordenamb el tipus
relacionades
amb tasquesde cuina(especejament
identificat
activitats
si bé sónen un estadimoltinicial,apunten
d'ústrobadesa la taula.D'altrabanda,elsestudisde la cerámica,
d'empremtes
que hi haviauna áreade
Aixídoncs,totesaquestesdadesens han conduita interpretar
cap al mateixconjuntd'activitats.
processament
et al.,en premsa).
et al.,2003;FORNES
d'aliments
en aquestazonaanterior(HERNANDEZ
encaraque elsestudismicroesde l'espaidoméstic,
l'abséncia
d'unallara I'interior
Enaquestsentit,és necessariremarcar
(BERGADA,
que
que
a
l'exterior
de la naveta.
i
es
trobava
inddit)
foc
existia
treball
apunten
aquest
tratigráfics
diferents
és similar,
clarament
com l'estructuració
de I'espaidomésticen elsdos momentscronológics
Aixídoncs,s'observa
Fornés
de la navetaI de Closos,
en l'exemple
centrant-se
diferéncies
significatives.
Recentment,
encaraque podemobservar
dinámica
i, en concret,de la sevanaturalesa
lescaracterístiques
de l'hábitatnavetiforme
et al. (en premsa)han lnterpretat
que elsconstruiren
i que els habitaren.
amb elsaspectes
socials,políticsi ideologics
delsgrupsdoméstics
vinculant-les
a activitats
metal.lúrgiques
en aquestazonadeljaciment,hanaparegutrestesde vasosforn;en concret,dos
Amb referéncia
de metalla la partinterna.Elsfragments
a la UE95 de la navetal, totsamb adheréncies
fragments
de cerámicalocalitzats
per
seguretat,
encara
encara
está
dilucidarambabsoluta
sónde cerámicallisai lesrestesde metall,de bronze.Lacronologia
que probablement
es podriaenquadrar
entreel 1700i el 1600aC.Un altrefragmentes trobáa la UE54, tambéamb restes
de maneraailladaa l'interior
cerámicsapareixen
de bronze,encaraqueamb unadatacióindeterminada.
Aquestsfragments
áreade taller.
claraamb algunapossible
o alsvoltantsd'un espaidoméstici senseunavinculació
altreselementsd'interés.Lestudide la UE 34 (K'A-1L229
A mésdelsdos nivellsdocupaciódescrits,s'handocumentat
990-820 BC; KIA-I1232:I040-84OBC) ha permésconsiatarla presénciad'abundantsrestesde fang,algunesde les
que el sostredel
qualsencaraconserven
com l'evidéncia
restess'haninterpretat
d'elements
vegetals.
Aquestes
empremtes
la impermeabilitat
amb una capad'argilaperaugmentar-ne
navetiforme
estiguéformatper una coberturade tipusvegetal,
( H E R N A N D EEZtA I . ,2 O O 3 ) .
les
en extensió,
de maneraque se superaven
delsClososes plantejácom una excavació
Com hem comentat,l'excavació
d'habitació.
Lencertde I'elecció
a l'interior
de lesestructures
visionsque implicaven
restringir
lazonad'excavació
limitades
que proporcioná
quedademostrat
ll. A més,
l'excavació
de I'estructura
d'aquesta
estratégia
amb escreixamb els resultats
procés,
novesdadesde relleváncia.
a proporcionar
del navetiforme
l, encaraen
ha comenqat
l'estudide I'exterior
quadrangular,
finsa dotzenegatius
de
En la campanyade 1998es documentaren
a la zonade lafaqana,en unadisposició
que es
pals.Estrobeninserits
és problemátic.
Sóndueslespossibilitats
a la UE95, per la qualcosafer-neuna interpretació
peribleanterior.
que forminpartd'alguncampcloso bé que forminpartd'unaestructura
rTláñeg€fl:
lesrestesd'un mur en moltmal estatde conadossada
D'altrabanda,a la zonaexterior
al mur nord-ests'handocumentat
del qualencaraes desconeix
la utilitat.
servació,
ies restaurál'edies consolidá
de l'interiordel'estructura,
Durantla campanya
de 2001,unavegadafinalitzada
I'excavació
fici,de maneraque es donarenperacabatselstreballsde campen aquestazonadeljacimentffigura2).

ll
Excavació
delconjunt
arqu¡tectün¡c
i d'estudi.Finsque s'iniciáel projecte"Closos"i s'exAquestaámpliazonadeljacimentencaraestáen procésd'excavació
similaren altresjacimentsde la mateixa
deljaciment,encarano s'haviaexcavatun conjuntarquitectónic
caváen extensió
en aquestmoment,semblaque totaaquestazonano apareixabansdel 1400aC.
épocaa I'illa.Perlesdadesdisponibles
construida
a base
festructuramés novaés una cambrarectangular
de més de 4 m de llargi poc més d'1 m d'amplada,
ja quefou parcialment
en la totalitat,
destruitamb la
d'unafiladade gransllosesortostátiques.
Aquestedificino es conserva
destinada
de la carretera
el 1965.A simplevistaja es potapuntarque no enstrobamdavantuna construcció
construcció
de
Semblaque el darrerús a qué es destináfou I'acumulació
tot i que encaraés incertala sevautilitatoriginal.
a habitació,
cronoldgicament
amb l'úsfinaldel
en un momentfinald'ocupació
d'almenyspartdeljaciment,ja que coincideix
deixalles,
funcionáscoma magatzem,
encaraque fins
l. S'haplantejatla hipdtesique origináriament
aquestaestructura
navetiforme
que s'acabinels estudiscorresponents
no tindremuna visiómés clarai concisade l'ús,o potsermés d'un ús, a qué fou
destinada.
(conjuntll-A),s'estenen
l, unasérie
cap a l'est,en direccióal conjuntarquitectónic
Ala zonaadjacenta aquestaestructura
(figures
d'habitacions
adossades
en bateria
3 i4) (conjuntsll-B, ll-C,ll-D),de funcióencaraincerta,tot ique semblenrelaamb activitats
doméstiq
uescomunitá
ries.
cionades
que destruí
perl'estructura
ll-A,per un mur que s'hiadossaen anglerecte,i per la carretera
Lazonall-B quedadelimitada
partdeljaciment.l-extremsud no presenta
internes.
No s'handocumentat
estructuracions
delimitació
arquitectónica.
més petitesque l'anterior
Lazonall-C,de dimensions
iadossadaa aquesta,presentaun acabatdel terraa based'un empedraten un estatde conservació
regular.Formatper pedresde mida petita,ocupatota I'estangai, a sobre,s'hi varenfer
tasques,encaraperespecificar.
diverses
ja que,
que es feiena leszonesll-B i ll-Cerendiferents,
ens indiquenque probablement
lesactivitats
Elsestudispreliminars
la
de mortersde pedra,a la segonaáreaés on es concentra
mentrequea la primeraha aparegutunaquantitatconsiderable
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granmajoria
de molinsde marés.En relacióambaquestadiferenciació
d'utillatge
documentat
en aquestes
duesestructures,
que, mentreque a la zonall-B hi ha diversitat
observam
d'einesi objectesd'os,a l'estructura
ll-Cha aparegutla majorpart
de punxonsrealitzats
sobrebaseóssia.Aquestesdadesinicials,que s'haurande ratificaramb els estudiscompletsdels
materials
recuperats
en aquestesduesárees,ens indiquenque a cada una d'aquestes
duesestanceses duiena terme
activitatsdiferents.
Láreall-D,excavada
recentment,
és la que té lesdimensions
mésgransd'aquestes
construccions.
A I'interior
apareixun
petitmu¡ que separal'espaien dosámbitsdiferents.
Lesactivitats
dutesa termeen aquestazonaencarano se sap quines
eren,en esperadelsresultats
delsestudisiniciatsdarrerament.
Lesrestesd'activitats
metal.lúrgiques
en aquestazonaes
defineixen
amb la troballad'unagotade fosad'un bronzede moltaqualitat,senseelementsminoritaris
detectats
amb un
microscopi
de rastreigi, pertant,molt pura,amb un 10 % d'estanyi un 90 % de coure.Possiblement
aquestagotaprové
d'unafosade metallja reduit,que segurament
pera reciclatges
posteriors,
es conservaria
o bé es perdéen el procésposteriora la fosa.
En lesdarrerescampanyes
arqueoldgiques,
ha aparegutuna partd'unanovaestructura,
encarasensedelimitartotalment,
i que semblapertányer
a un delimitador,
més que a un edifjci.Enstrobamdavantuna d'únicafiladade pedresde mida
mitjana,mal conservades,
i que es disposengairebéen líniarectadurantuns 30 m de longitud.En un delsextremss'h¿
documentat
un accés,construitamb blocsmésgrossos,
del qualtambénoméses conserva
unafilada.Aquestaconstrucció
delimitaunazonaencarasensedefini¡almenysfinsque acabiI'excavació
en extensió
i es puguidocumentar
tot aquestmur
(figures3 i 5). Estratigráficament
que aquestmur delimitador
s'ha documentat
és anteriora I'estructura
ll-D,fet que ens
podriaindicarque en un comenqament
el jacimentfou de dimensions
inferiors
i que,aproximadament
a partirdel segleXIV
aC,l'espairequeritanácreixenti nasqueren
que conformen
lesestructures
el conjuntarquitectdnic
1,.
Associats
a aquestllargmur,senseuna funcióclarafins aquestmoment,es trobarenfragments
d'una matériavitrificada
ja que transformá
de colornegreintens.La temperatura
a qué aquestmaterialfou sotmésés moltelevada,
la cerámicaen
aquestamatéria,
ambfacturesconcoides.
Aquestes
restess'analitzaren:
contenenun alt percentatge
de silicatsi, encaraque
en moltamenysquantitat,
coureitambé alumini,encaraque nomésen algunspunts.El contextd'aquestmaterialencara
no s'hadatat,peroel fet d'haver-lo
trobata I'interior
del mur construit,
sensdubte,al navetiforme
| (1600-1400aC) i amb
material
d'aquesta
épocaclarament
associat,
ensfa pensaren un momentinicialdelfuncionament
deljaciment.Actualment
no podemestarsegursdel tipusde materialde qué es tracta,encaraque, sensecap dubte,s'ha de relacionar
amb una
activitatmetal.
|úrgica.
Algunsdelsfragmentsestudiats
semblaque podrientenirformacónicai buidaa l'interior.
Podríemser davantles restes
d'unatovera?
Aquestaspectees podriaconfirmaramb estudisposteriors.
El que semblaevidentés que als Clososde Can
Gaiá,almenysdurantel navetiforme
l, es duguerena termeactivitats
metal.lúrgiques.
Elsmaterials
localitzats
fins ara confirmenunavegadamésla utilització
claradel vasforna Mallorca.
Possiblement
s'utilitzaren
elements
complementaris,
com
demostrarien
elsfragments
vitrificats
d'unapossible
tovera.Toti aixd,lesrestesno mostrenresmésque rebuigsd'unazona
perd,a un espaio zonaconcreta.
de treballo mésd'una,que no es podenlligar:,
Ara bé,la localització
del material
fa pensar
que la majoriade lesactivitats
es devienfer en un lloc properal granmur que possiblement
delimitava
un ampliespaidel
poblat,encaraperdeterminar
al navetiforme
l.
perl'extremest,trobamun navetiforme
Tancant
aquestconjuntarquitectónic
de dimensions
similars
al conjuntarquitectónic
l, l'excavació
del quals'hainiciatrecentment.
Encaraque el percentatge
de jacimentexcavatno superael IO % deltotal,i a pesarque la investigació
no avanqatan aviat
comvoldríem,
comenqam
a intuircertsaspectes
delfuncionament
internde la comunitat.
Sensdubte,s'haurande confirmar
o desmentir
a travésde l'excavació
d'aquestjacimenti d'altres,
a mésde mitjangant
la revisiódelsresultats
de lesinvestigacionsanteriors
i amb el replantejament
delspressuposts
tedricssubjacents.
Malgrataquesteslimitacions,
el projecte.Closos'és, sensdubte,un dels pilarsen qué es fonamenten
les interpretacions
recentssobreel bronzebalear.
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