APROXIMACIÓ A LA FAUNA MALACOLÒGICA MARINA EN EL JACIMENT DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ.
LA NAVETA 1
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doncs, la presència de restes de productes del mar en els
aquests jaciments tampoc ha de ser excepcional. De fet, són
diverses les fonts que indiquen la presència de fauna malacològica en els jaciments naviformes situats prop de la costa
(Camps 1972; Rosselló 1989; Salvà, 2001; Ramis, Inèdit; Salvà 2007; Javaloyas, En premsa).
La recol·lecció de mol·luscs i altres productes marins per
l’home es remunta fins als orígens mateixos de la nostra espècie (Jerardino, 2009), més encara, el consum de mol·luscs marins, entre d’altres aliments, varen ser un element clau per a la
supervivència d’uns reduïts nuclis d’ésser humans primerencs
durant la crisi climàtica ocorreguda fa 130 – 190 mil anys,
coneguda com a MIS6. Hi ha clares evidències que els seus
descendents foren els que iniciarien, amb el pas dels segles, la
colonització global del planeta (Marean, 2007).

RESUM
S’han classificat les restes de fauna malacològica marina
trobades en la naveta 1 durant les diverses campanyes d’excavació arqueològica al jaciment dels Closos de Can Gaià. L’aproximació se centra en la classificació taxonòmica dels
exemplars i en la seva distribució temporal i espacial. Es realitza una primera interpretació dels resultats, així com dels
seus usos dins de les primeres societats mallorquines.
INTRODUCCIÓ
El jaciment dels Closos de Can Gaià es troba situat en el
Terme Municipal de Felanitx, molt pròxim al nucli urbà de
Portocolom i a uns 700 metres del mar (Figura 1). Aquest jaciment és estudiat per l’Equip de Recerca Arqueobalear (Laboratori de Prehistòria de la UIB) des del 1996 (Calvo, 1999) de
manera ininterrompuda amb campanyes estivals d’excavacions. Malgrat que el jaciment compta diversos conjunts arquitectònics, el present article tant sols fa referència a allò recuperat en la Naveta 1 (Conjunt Arquitectònic I), ja que és l’únic
que ho ha estat en la seva totalitat.
Portocolom, com a entorn costaner més pròxim del jaciment, presenta unes característiques molt adequades per la recollida de productes del mar. Es tracta de un port natural ben
resguardat amb unes extenses àrees de profunditats relativament escasses i amb diverses zones d’arenes fines i fang. A
més a la zona exterior hi ha entrades o cales on l’exposició a
la mar oberta i als seus majors onatges permeten la possibilitat
de trobar espècies d’ambients més batuts. La proximitat i la
relació entre el Closos i el mar no és excepcional (Martínez
2007; Salvà 2007; Javaloyas, En premsa). De fet, en la zona
del llevant mallorquí la concentració dels poblats naviformes
a les costes és més alta que al interior (Salvà, 2001). Així

MATERIAL I MÈTODES
Els resultats exposats en la present comunicació provenen de les mostres malacològiques trobades durant les excavacions del jaciment dels Closos de Can Gaià realitzades durant
les campanyes des del 1996 al 2001 i del 2008 al 2010. Així
l’entorn de la Naveta 1 es troba, més o menys, en un quadrat
de 3x3 quadrícules de 10m2 cada una.
Com es pot observar en la Figura 2, la majoria de restes
es troben en les quadrícules de la Naveta i pareix que predominen en el seu vessant de ponent.Les restes s’han classificat
amb ajuda d’una sèrie de guies d’identificació i classificació
de mol·luscs (Riedl, 1986), publicacions sobre la fauna de les
illes (Mateo, 1993) i amb la comparació de les mostres amb
col·leccions o peces ja classificades. Per a la datació dels
exemplars, s’ha utilitzat les dades publicades (Oliver, 2005)
provinents de la datació de les unitats estratigràfiques d’aquest
jaciment amb Carboni 14, així com d’altres dades pendents de
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Figura 1: Localització del Jaciment dels Closos de Can Gaià i de la Naveta 1
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Figura 2: Presència de restes en l’entorn de la Naveta 1

Figura 3: Espècies de mol·luscs marins més destacades
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publicació proporcionades per l’Equip Closos1.
Conus mediterraneus i Columbela rustica amb 7 exemplars cada
Una vegada datades les unitats estratigràfiques que con- un. Les altres espècies es troben entre els 5 i els 3 exemplars.
tenien els exemplars, aquestes s’han agrupat per edats o per
N. SUP.
NAV.II+III
NAV. II
NAV. I
TOTAL
èpoques. Per aquelles que no s’han pogut establir la seva cronologia absoluta se’ls ha agrupat pels seu context material.
Bivalves
RESULTATS
S’han pogut identificar unes 145 restes que pertanyen,
taxonòmicament, a dues classes: els bivalves, amb 43
exemplars, i els gasteròpodes, amb 102 exemplars. S’han
identificat 15 espècies de mol·luscs (Taula 1), de les quals en
destaquen 8 espècies (Figura 3): dos representats de la classe
dels bivalves (Venerupis decusata i Cerastoderma edulis) i sis
representats dels gasteròpodes (Conus mediterraneus,
Truncularopsis trunculus, Columbella rustica, Monodonta
trubinata, Cerithium vulgatum i Patella spp).
Les restes s’han agrupat cronològicament en 4 períodes:

Venerupis decussata

12

Cerastoderma edule

8

Spondylus gaederopus

1

Thracia corbuloides
Donax trunculus
Rubicardium
tuberculatum

4
2

20
12

2

3

2

2
2

2

1
1

Glycimeris glycimeris

1

Arca Noae
Gasteròpodes

Nivell superior:

4
2

7

4

1
1

1

5

13

29

1

9

18

Conus mediterraneus
Truncularopsis
trunculus

16

4

Columbella rustica

7

1

Monodonta turbinata

11

1

3

15

Patella spp.

5

2

2

9
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És un nivell que ha patit una important mescla. No es Cerithium vulgatum
4
4
1
9
poden establir l’edat dels els materials que hi són presents, ja Thais haemastoma
3
3
que els nivells sedimentaris es troben barrejats i les seves
Taula 1: Espècies de mol·luscs marins i número d’exemplars per èpoques
restes provenen de diferents èpoques. És el nivell amb major
número de restes (75) i d’espècies diferents (11).
Nivell prehistòric (Naviforme II i III):
Es localitzen a l’exterior de la naveta, de forma
extensiva, normalment aïllades, però amb altres casos de
Les datacions confirmen que es tracta d'un nivell d'època
forma agrupada de fins a 7 i 8 exemplars dins de la mateixa Naviforme, però no s'ha pogut establir amb seguretat en quina de
quadrícula d’un metre quadrat.
les seves fases pertany.
Presenta relativament poques espècies (6) i pocs exemEs troben quatre espècies de bivalves, dues de les quals són
les clares dominants, Venerupis decusata amb 12 exemplars i plars (17). Pràcticament la totalitat de les restes d’aquesta èpoCerastoderma edulis amb 8, mentre les altres, Rubicardium ca es troben a l’exterior de la naveta de forma dispersa cap als
tuberculatum i Spondylus gaederopus, tant sols hi són presents vessants de ponent (oest), llebeig (sud-oest) i migjorn (sud) de
amb un exemplar cada una. Pel que fa als gasteròpodes, s'hi la naveta. Tant sols hi són presents 2 espècies de mol·luscs bilocalitzen totes 7 espècies presents en el jaciment. valves, amb 2 exemplars cada una, es tracta de Cerastoderma
Trunculariopsis trunculus i Monodonta trubinata en són les edule i Thracia corbuloides. Hi són presents 4 espècies de
dominadores amb 16 i 11 exemplars respectivament, seguits per gasteròpodes: Cerithium vulgatum, Conus mediterraneus i
Trunculariopsis trunculus, amb 4 exemplars cada una, i Columbela rustica amb una única mostra.
1 Comunicació personal de Bartomeu Salvà
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creta se situen Monodonta trubinata, Cerithium vulgatum i
Patella spp. amb 3, 2 i 1 exemplar respectivament.

Naviforme II:
D’una manera semblant al nivell anterior, presenta relativament poques espècies (6) i pocs exemplars (14). En canvi,
la seva localització és diferent ja que la majoria de les restes
d’aquesta època es troben a l’interior de la naveta (9). Les restes situades fora d’aquesta es localitzen a tocar de les pedres
que conformen el frontal de la naveta o, en un cas, al costat de
l’enllosat de l’entrada de la naveta. Pel que fa a les restes interiors, es concentren a la part central-posterior. Hi són presents
2 espècies de mol·luscs bivalves, Venerupis decusata, amb 4
exemplars i Glycimeris glycimeris, amb un únic representant.
Pel que fa als gasteròpodes, hi són presents 4 espècies: Conus
mediterraneus, la espècie amb més representants, 5 en total, 2
exemplars del gènere Patella i un exemplar de Columbela
rustica i de Monodonta trubinata.
Preconstrucció de la naveta (Naviforme I):

Figura 4: Localització de les restes de mol·luscs marins procedents del
Naviforme I

La construcció de la Naveta 1 s’ha estimat al voltant del
1500 aC. (Oliver, 2005), per la qual cosa se situa dins del Naviforme II. No obstant això, hi va haver una ocupació anterior,
que ens ha deixat com a testimoni una sèrie d’evidències que,
una hipòtesi de treball de les quals, fan pensar amb l’existència d’un element constructiu2 situat a sota del que posteriorment serà l’entrada de la naveta. És el segon nivell amb major
número de restes (39) i també d’espècies diferents (10).
Si és pren com a referència la naveta, aquests es concentren principalment a la seva part anterior o fins i tot a la seva
part exterior frontal, on es localitzen les evidències abans comentades, encara que també se’n localitzen, d’una manera
més dispersa, per la seva part posterior (Figura 4).
Hi són presents 5 espècies de mol·luscs bivalves, Venerupis decusata, amb 4 exemplars, és el bivalve que més abunda, després se situen Cerastoderma edule, Spondylus gaederopus i Donax trunculus amb dos exemplars per cada espècie, i
finalment un exemplar d’Arca Noae. Pel que fa als gasteròpodes, hi són presents 5 espècies: Conus mediterraneus, amb 13
exemplars és la espècie amb més representants, seguida per 9
exemplars de Columbela rustica. Amb una presència més dis-

Abans d’entrar en l’anàlisi dels resultats, és destacable la
important diferència entre les restes allades dins del context de
la Naveta 1 i dins del de la Naveta 2. Tot i què el Conjunt Arquitectònic II (conjunt en excavació des de 199, del qual en
formen part una naveta -la Naveta 2- de dimensions més reduïdes que la mitjana del poblat i una sèrie d’estructures rectangulars, algunes de les quals es construïren amb una tècnica
poc habitual (Salvà, 2002), pràcticament única dins del Bronze Balear) no s’ha acabat d’excavar i els nivells extrets d’aquest no arriben als nivells prehistòrics naviformes3. El número de les nostres recollides fins ara en el Conjunt Arquitectònic II supera àmpliament les mostres recollides en el context
de la Naveta 1. Si no es tenen en compte les mostres extretes
dels nivells inferiors, per comparar les restes d’un mateix context històric, les mostres recollides en la Naveta 2 superen
amb un ordre de magnitud superior a les de la Naveta 1. Sens
dubte és un dels aspectes a tenir presents en futurs estudis, així com comparar els resultats de la malacofauna amb els de

2 Bartomeu Salvà, comunicació personal.

3 Equip Closos, comunicació personal.
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l’altra tipus de macrofauna, dins d’una mateixa naveta i de na- BIBLIOGRAFIA
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