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Aquest article té com a objectiu donar a con&ixerles diferents reocupacions
que s'han pogut produir als Closos de Can GaiB, rnitjanqant l'estudi cersdmic i algunes datacions radiocarbbniques. Parlarem d'un periode comprks entre el s. IV dC i
I ' E ~ O CContemporhnia,
~
perb sempre referint-nos al periode anterior al boom turístic dels anys seixanta. Cal dir, perb, que el nostre treball es una revisi6 i actualització d'una publicaci6 anterior (Salva et alii, 2001).
Aquest tipus d'estudis no són gens habituals en jaciments prehisrbrics, ja que
sol restar en oblit una part reilevant del seu procés hisrbric. És per aixb que hem
considerat important l'estudi d'aquests materials, tardoantics i posteriors, per tal de
definir el moriu d'aquestes possibles freqüentacions en el poblat. Aqui, no es pretén documentar ocupacions, sinó l'evolució del camp felanitxer amb la possibilitat
de crear una nova lfnia d'investigació a nivell m6s general aplicable al camp de la
Histbria AgrAria, i en definitiva en L'estudi del paisatge rural. Amb tot, aquest possible model tebric encara esrP en una fase molt inicihtica i encara cal dedicar-hi
molt de treball.

Segons sembla, els conjunts arquitectbnics I i 11 no cenen cap ocupaci6 entre
l'habitar prehistbric i l'epoca bizantina, perb si que hi ha dades sobre la freqiiencaci6 del poblat en aquesta darrera $poca.
I F i l m e n t , volem agrair l'inesrimable ajut d'Elvira Goiuilez pels estudis cerhmics, a Pere Xamena
per oferir-nas accts a les fonts histbriques, a Antoni Mas pel que fa a I'~pocaModerna i al Laboratori
de Prehitbria de la U B , especialment a Bartomeu SalvP pel seu suport i paciencia.
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Les troballa es poden dividir $epdpg tipw: restes de mreri;rXmrhrnic i datacions de Carbani l4 (Figura 1 i 2)+ Pe1 que fa aal primer, s& fragment;se&ntirls
sup~erficialsde cer&~ica
eivissenca d'3paca hzimtina, la qual tarnbg es trdba en
altres zones. de F~lanirx(esCanitxS, Puig de San Bearigsser i Cala sa Natt-)(SaIvG,
inbdir). MBs csncretarnez-st aquestes resres es trobaven situades al conjunt 14 es
tfacrava de f r ~ g m e ~arno&
ts
d~cbfaqsamb mandres 1 amb el que eii ~ane$x
carn
deccvm-acib"incisa polilineall". Aquest 6s un punt rell~vant,ath que la indiistria
local eivissenca sembla carvinuar, en ajquesm &paca,amb la rmdidb pr&~'dfr.dBUc~
-anterior al 45'5 de-, cma ques'atribuefx .a la contintr~tatdbctivirat rerrissera. No
obstant aixb, una novetat es, precismieqs, I'ds abusiu de decoraci6 *incisapplilink*
al? La fabricati6 dels frwme& trobats & pot situar entre e1 550 i d 700 @wn,

XQ a 6>,.

Pel qhe fa a les damcions de Carboni 14, en primer lloc cal dep~taixxuna
estructura de cambusti6, ubicarn dins el conjunt arquixectbaic I a la zona pxapera a
l'absis, corrasponent-se amb el nivell 2. Comptam amb una daaci.6 radiocarbn-ica
fkca sobre mostra de carbij que ens permet situar-la entre el 420-600 d e (WTC8143) a dues sigmes, Aquesta troballa demostra la possible utdirzaci6 de l"esmctu~
ra com a r e h i r casi on al en &pocapo~tvanditlica( S a l v ~et alii, 2aQT: 194),
Tenim, a .més, altres datacions radiocarbbniques,totes m b r car&,
~
que ens
geweixen per evidenciar 12~pocad'utilirzacib &l poblar (Figuta 1i 21. Pel que fa a
lkstruczura I compmm amb zres datacions realitzades pel Labr& de ICE Unjwsita
H'Utrecht m m Yanterior. La primera ewrespon al nivell 3, ubic3ble mtTe e1 3.90600 dC (UTC-81401, mentre que una segona pracedenr del m e i x nhelI @ris
d6na un marge cromlbgic enfre 556-660 dC (UTC-8186). Fimlrnenr, existeix una
tercera dataciir de la Unitat Estratigr2fica 150 que ens d$na un perlode; enbe #U

630 [UTC-8142)7.
També s'han realitzat dues anslisis radiacarbbniques per part $e l'lnstitg
RmdE du Panimina Artistfqw pradedeni~ds 1'~strucruraTT-A. Les nqxres utilitzades s%an realttat igu~tmnt:sobre carbd. Aquezres~d~ta~i~ns
em ofereixen d perfil
cr~nabgitper quesra es.rruetura. La primera ens dbna un asge emre eX 670-@0
dC (KIA-11222) ila segona tnrre el 770-8913dC (KIA01122-4).p.Sues.ces d a r r ~ w
datacions ens seraeixen pet afirmar la pr&ncia bizantina, e n aquem.part del jasiment, en un periode que va dels ngle VI11 al X,
Eh dibuixas d'questes restes es troben a.l'arriJe.Salv& e t alii (4OQlf, a ka p&iwa 191, $i4 8.
7 Aquest nhell correspon, en principi, a e p c a prel~ist.brisa,per la qual c m pemam que la lctcalltm
cib d7~quest~
postra dins aquet nivell 68 aaibdbk a, agents bipl@ics que iqm alterac I'ordre ibgi
d& k5@kt&

En resum, totes les d l i s i s serveixen per fer palesa la freqiientaci6 del jaciment des del 390 dC fins el 890 dC, coincidint amb I'5poca del Baix Imperi i que
culminar&amb Za conquesta musulmana del 902-903.

Un cop vist el perfode Bizantí, ens cenrrarem en I'islhmic i comensarem per
l1m&lisi de situaci6 i distribucid de les peces d'aquesta Spoca (Figura 3). Les parts
m&sesthrils dei jaciment dels Closos de Can Gai$ en aquest tipus de ceAmica s6n
I'estmctura U-A i el seu exterior, amb una concentració de material cersrnic del
10%i 1%respectivament, la qual cosa demostra que foren %reespoc freqüentades.
El contrapunt: el trobam a l'estruccura II B i a lfexterior de la naveta I, on s'ha
documentat un 31% i un 58% de tota la producció islamica dels Closos de Can
Gai$ Aixb ens indicaria que probablement eren sones més visitades durant el període que tractam, encara que no de forma estable ja que la producció de peces i s l t
miques 6s mima. La hipbtesi que cobra mes foqa Cs la que indica que aquesta part
del jaciment poguk servir a algun pastor com a refugi, de fet, sembla esser que l'activitat predominant, en l'esmentada &poca,era I'agricultura complementada amb
una ramaderia de caire boví, oví i caprf (Barcel6/Kirschner, 1997).
Pel que fa a les formes de les peces de l'Spoca, direm que fa immensa majoria
s6n informes, a causa de l'alt grau de fragmentaci6 de la cedmica e n general i
nomes el 14% de les peces són formes. D1aquest 14% de formes s'ha de comentar
que gran part d n vores ja que tambk presenten gran facilitat pet fragmentar-se, a
m6s s'han documentat anses i bases en la mateixa quantitat. Tots aquests fragments
de qui? parlam corresponen a tres tipus d'estris (Fig. 4); els primers i m6s abundants
són les safes (Fig. 5. 3) -recipients de boca ampla, parets amples i amb repeu a la
base. (RosselI6, 1978)-. Aquestes peces devien tenir una funcicj diaria i s'empraria
per al consum directe. El segon element seria la gerra (Fig. 5. A, C i D) -recipient
de cos globular, amb base plana i més estreta que el cos, de coll diferenciat i amb
dues anses (Rossell6, 1978)- i que devia ser utilitzada generalment per emmagarzemar líquid, probablement aigua. 1 el tercer morfotipus seria l'ancolla recipient
petit, de cos esferic o piriforme amb repeu o sense (Rosselló, 1978)- amb una probable funció de setrill. Com a interpretaci6 i síntesi general direm que tota la concentració cerhrnlca documentada del període islsmic als Closos de Can Gaia ens
demostra que la part del poblat excavada només fou ocupada de forma inestable a
l'exterior de la navera i probablement a l'estructura I1 B.

-

Aix6 és demostrable per llarea de combusti6 trobada a la part davantera de
la naveta, juntament amb un instrument de ferro que possiblement era utilitzat

com a ationador de foc, instrument comparat amb altres de documentats a altses
jaciments, com, per exemple, el de Son Real.

4.-

POCA MODERNA

Com ja s'ha comentat anteriorment, a l'artícle que es va escriure sobre
aquest tema (Salvh et alii 2001) potser varen faltar algunes matisacions cronolbgiques, que en aquesta ocasi6 s'intentaran solucionar. No pensam que els marges
temporals, per ventura excessivament amples, s'hagin de,modificar, almenys pel
que fa al sentit general del període, per6 intentarem concretar més el moment en
que hi ha la sobtada aparici6 de restes cerhmiques, que marquen el moment de
rnlxirna fiequentacid del jaciment des de la prehistbria. (Fig. 6).

Ara fa dos anys virem apuntar que les primeres peces localitzades als Closos
d'kpoca Moderna segurament es podrien datar cap a mitjans del segle XVIII, concretament feim refergncia a fragments d'escudelles cobertes de plom, amb cobració marr6 i decorades amb pinzellades negres de mangan6s. Aquestes terrisses s'enquadren perfectament amb les produccions &Albisola (Liwia- Ithlia) i cronolbgicament es poden situar entre el 1750-1800. Del mateix moment es poden datar
algunes imitacions de plats i escudelles d'origen pis2 del s. XVI (Marmorates), perb
en el cas dels Closos s'ha dacumenrat que es tracta d'imitacions catalanes, segurament del segle XVlII (Salvi et alii, 2QOl).
Aquesta 6s la tendhcia que, a poc a poc, hem corroborat a Closos amb les
diferents noves trobalIes que s'hi han realitzat, encara que, per ventura, fins i tot
aigunes produccions podrien remuntar-se encara un poc m6s enrere, i s'iniciaria el
procés de freqiientaci6 cap a finals del segle XVII i inicis del segle XVIII. En concret ens referim a algun fragment &escudella de, les produccions anomenades Obra
&Inca, amb base de plom en blanc i pinzeIlades en verd.
Ja de ple al segle XVIII ens trobam amb les esmentades produccions &Albisola, i imitacions catalanes de les terrisses pisanes decorades amb aigües. Al mateix
temps podem observar una relativa abundbcia d'escudelles amb base de plom de
color verd i pasta blavosa, possible producci6 illenca, encara que no del tot ben
determinada. Se sol tractar d'unes escudelles de base plana i sense peu i anses en
forma d'orella (Fig. 7 A) que en certes ocasions tenen formes polilobulades. Hi ha
alguns paral.lelismes, com Les peces del Convent de les Caputxines (forma núm.
20)8,a les de la Porciúncula, tamb6 procedent del Convent de les Caputxines9.

Aixi i tot, hem de dir que aquestes escudelles no tenen una clara adscripci6 cronolbgica, i normalment s'enquadren entre el s. XVJII i XX,de fet, s6n produccions
gairebe sense estudiar. Nosaltres hem optat per definir les peces que apareixen a
Closos pel context general. És important remarcar que aquestes escudelles serien
uns dels fossils rectors més importants per a Ia realitzaci6 de qualsevol estudi similar ai nostre, ja que apareixen en grans quantitats per tot el camp mallorqul', sobretot a sementers i garrigues. És per tot aixb que pensam que la seva definitiva
emmarcació cronol6gica és molt necessk-ia.
Altres peces que possiblement s'enquadren dintre del segle XVIII serien
alguns plats amb un tipus d'ala cap a dalt amb una corba molt marcada. Aquests
plats es presenten vidriats de plom. El paral-lel més clar seria el nombre 2 del Convent de les Caputxines ( G a d l e z , 1998). A més hi ha altres plats que no podem
enquadrar cronolbgicament (Fig. 10 A, B i C), i un d'ells amb fons marró, i decoraci6 incisa, pintada de mangan*s (Fig. 10 D).
Tainbe trabam vores d'algunes escudelles amb una carena molt marcada a
l'exterior amb base de plom i color verd. Aquestes nomes presenten vidriat a l'interior i degotissos a l'exterior. S6n molt comunes a contexts del segle XVIII, com és
el cas de les escudelles del Pou núm.? de P6lvora (Salvi, ingdit) (Fig. 7 B i C).
Finalment, podem fer refersncia a una gran gerra decorada amb línies molt
fines incises (Fig. 8 A i B; Fig. 11 A), segurament amb una pinta i que possibiement presenta paral.lelismes amb altres contenidors localitzats al Castell de Bellver, en concret ens referim als nombres E2-011547,E2-01/548 i E2-01/549'O.
Aquesta gerra ha aparegut pr3cticament seneera i pensam que en posteriors campanyes se& exhumada totalment. Aquestes gerres, si ens atenem a les datacions de
les troballes de Bellver, es datarien entre el 1675 i 17 15.

A mes a m b , disposam d'una dataci6 radiocarbbnica (KIA 11219), feta
sobre carb6, que ens d6na uns marges temporals entre 1720 i 1820 a 2 sigmes.
Aquesta datació confirrna les dades obtingudes mitjanpnt l'anhlisi de la cerhmica
que situa aquesta ocupaci6 entre finals del segle XVlI i tot el segle XVIII (Fig. 2).
Pel que fa al comentari general sobre les restes localitzades, tenim que hi ha
un 86% de peces informes i nomes un 14% de formes, de les quals un 66% s6n
vores", un 10%s6n bases, un 6% carenes, un 4% colls, un altre 4% orelles d'escug
delles i un 1%ales de plats. Finalment, cal esmentar una troballa molt curiosa, tot
i que no en poguem dir gran cosa, ens referim a una cama d'una figureta de fang, de
la qual no hem pogut extreure'n més informacici.
10 GonzBlez, invenrari inedit de les troballes de la Torre de !'Homenatgedel Castell de Bellver.

11 Hem de recordar que les vores s6n les formes que més tendeixen 3 fragmentar-se.

En referhcia al tipus de peces (Fig. 9) podem parlar que hi ha un 37% &escudelles, peGa estreila de1 conjunt, que juntament amb els plats (12%) fan un tatal
del 49% i que, sense cap dubte, ens mostra que l'activitat principal que es realitzava als Closos era la de consum d'alimenrs (Fig. 9). Perb el m4s destacable 6 que, a
mb,apareixen altres elements com un 31% de gerres3*,clarament vinculades amb
el transport i consum d'aigua, molt necessPria, tant per cuinar com per beure.
Finalment, tarnbd hi ha preskncia d'olles i greixoneres (Fig. I1 B i C), que no
represenrarien mes de PI%, i un 3% de ribels (segurament utilitzats com a fonts)
perb que ens demostra que hi hauria també una activitat d'elaboraci6 del menjar.
A mes, hi ha un 16% de teules a les quals no sabem trobar cap explicació. EL que 6s
segur, & que no hi ha cap construcció permanent, almenys localitzada fins al
momentL3.Per resumir tota la infomaci6 acumulada fins ara, podem dir que ens
trobarn amb una freqüentaci6 important del jaciment a pmir de finals del s. XVII i
durant tot el segle XVIII. Les activitats que es portarien a terme als Closos comportarien estades persistents per6 no permanents. La primera afirmació queda
demostrada per l'elevada p r d n c i a de restes de vaixella de consum, i sobretot per
la puncual aparici6 d'estris &elaboració de menjar, fet que ens fa pensar que la gent
que es traslladava a Closos, hi treballava tot et dia, i per venrura fins i tot hi pernoctaven. Així i tot, la no-predncia de cap consmcci6 permanent ens permet
assegurar que aquesta frequentacró mai es convertl en u n assentament permanent.
5,.

POCA C O N T E M P O ~ I A(SEGLES XIX I XX)

Aquesta cronologia es limita a repoca pre-turística (anys 50 - 60), i no
inclou, per tant, com a restes contempodnies totes les deixalles trobades del perfode m& recent.

El material trobat, per a aquesta $poca, 6s molt escis i ha estat trobat bhsicament a les navetes I i I1 i a I'estructura 11-B.
Comptam amb dues monedes. Una primera de 2 centims, trobada a l'estructura 11-B(sector 3-C), encunyada Pany 1870 a Barcelona pel Govern Provisional.
Es tracta d'un aliatge de coure (95%), estany (4%) i zinc (I%),que fa 20 mln de
diimetre i pesa 2 gr. A l'anvers du la llegenda "DOS GRAMOS - 1870" al cercle
exterior i a l'interiar una dona asseguda sobre roques mirant a la dreta i amb una
branca d'olivera a la mi. Sota d'ella les inicials LM del gravador (L. Marchionni);
rot dins un cercle. Al revers du la llegenda "QUINIENTASPEZAS EN IULOG.
DOS CENTIMOS" separada per dues estrelles de 8 puntes (símbol de la seca de
Barcelona). Dins d'un cercIe un lle6 sobre les potes de darrere i mirant a l'esquerra

-

12 La majoria dels &ments pertanyen a una mateixa gerra de gran capacitar.

13 Per ventura podríem parlar d'un pllrrxo?

menue sostk un escut ovalat d'Espanya. A sota les sigles OM de l'empresa adjudicaGria de l'encunyació (Oeschger, Medach i Cía.). La vora 6s llisa.

La segona moneda, bastant deteriorada, ha estat trobada a la naveta 11, Es
tracta &una pesseta de 1944 encunyada a Madrid, de 21 mm de diamerre, 3,5 gr. de
pes i composta de coure (90%)i estany (10%). A lianvers, hi ha impresa una sanefa amb els quarters de l'escut de l'estat espanyol, un jou i fletxes. A l'interior, un 1
creuat per la paraula "PESETA". Al revers, 1 ' ~ c ucoranat
t
i amb una Quila coronada dat-rere amb la llegenda "USIAGRAN-DE LIBRE. A sota, un jou i fletxes.
AIs costats, les columnes &Heracles amb 12 llegenda "PLUSULTRA".A l'exterior,
"ESPMA"
a la dreta i "1944" a l'esquerra. La vora presenta estries.
Finalment i com ja hem dit abans, si bé la majoria de les cedmiques semblen co~respondreal segle XVIII, t m b e ens trobaríem amb algunes del segle XIX.
En concret ens refe- sabretot als plats morenos vidriats amb plom de color marró
obscur, i decorats o bé amb gates continues, o amb punts de color groc. La pasta és
de color ocre clar (Salva et alii, 2001). Aquestes peces podrien tsser produccions
d'Inca i es daten de forma indefinida dintre del segle XIX.

De la segona meitat del segle XIX,a més d'una de les monedes ja descrites
(1870), tenim la primera noticia documental que hi ha sobre els Closos, en wncret del maig de 1874, extreta de l'Arxiu Municipal. Tracta sobre l'exrracci6 de
pedres del jaciment dels Closos de Can Gaia per construir la carretera de s'&ar i

e1 port:

"En vista de una refacwn presentah por Miguel Riera y Antonio Roselld, prims
nombrados para justipeciar los jxrjuicios ocasionados en Les Rom de Can Gayd, c&
motivo de la .exeracciónde piedras para la construccidn de la nuva cawetera del Algar; el
Ayuntamimta acord5 se pagaran 53 gesetas, toral a que asciende la cantidad pesentada
en dicha relaciún"'4.

Es tracta, doncs, de la primera refesncia escrita &actuacions no prehisthriques a Closos i s%i constata l'inici de la destrucció del jaciment, que ha perdurat
fins L'actualitat (construcci6 de la carretera de $Horta),
6.- CONCLUSIONS

La primera &pocahistbrica de la qual tenim ,noticies,a Closos és la bizantina.
Aquesta etapa s'inicih amb els ~ 1 a -d'expansici
s
de Justinig, e¡ qual conquerí el
Regne dels VAndals, essent Apol-linar el responsable de la conquesta de les Balears (534 dC).
14 Arxiu Municipal de Felanitx. Actes de YAjuntamnr. Llibre 535, full 26. Maig& i874.

Per6 les referhcies histbriques amb qui%comptam des d'aquesta kpoca fins al
s. X s6n escasses. Amb tot, i malgrat es documenti certa decadkncia en els nuclis
urbans, trobam una continuitat d'ocupaci6 d'aquests centres (Amengual, 1991).
Aixi per exemple, els investigadors de Pol-lkntia han ubicat la darrera gran obra
edílica, que sembla ser una muralla, amb posterioritat al s. V.Aquesta no determina una desocupació de la resta de la ciutat, i aixI mateix de molts indrets extramurs
(Orfila et alii, 2000). Per altra banda, tam& es documenta un possible desplasament cap al camp, que es fa palks en la troballa de restes ceramiques d'aquesta
&pocaen diferents indrets del camp mallorquI. Així pareixen demostrar-ho unes
prospeccions de la Conselleria, en les quals es trobaren cerkmiques d'entre el s. V i
VI1 dC, evidenciant importants contactes amb el Nord d ' ~ f r i c a(Gurnh et alii,
1999)

El periode bizaati direm que culminii amb la conquesta musulmana de les
Illes del 902-903 encara que, a partir del segle VIII, Mallorca hauria estat sotmesa
a tribut a causa de les finies musulmanes.
Les illes inicialment es troben sota domini del califat de Cbrdova i a partir
del 1015 i fins al 1087 passaran a formar part de la Taifa de Denia, a causa de la
caiguda del califat. A partir del 1114 apareix una breu fase d'independhcia que
culminarh amb l'expedició pisano-catalana, la qual ocupari i saquejar&MadinaMayurqa. Els musulmans de les Balears havien demanat suport als a1rnoriivit.s. Perd,
el 1023, el nou poder is1Arnic de la Península Ibcrica, els almohades, aconseguiran
ocupar després de violents combats les Balears, dominaci6 que finalitzafi amb el
desembarcament de Jaume I el 1229.
Les freqüentacions esporhdiques als Closos de Can Gai2 de les $poques
comentades s'avaluaran de manera conjunta, a t h que consideram que hi ha importants analogies entre elles. El periode bizantí es caracteritza per la predncia de restes de carbá arreu de les estructures excavades. Aquestes mostres han estat datades,
com ja s'ha dit, entre els s. IV i X mitjangant el mgtode de (2-14. L!&poca alrnohade es defineix, per la seva banda, per la predncia de restes reramiques (safes, gerres
i ancolles) associades al consum diari i directe d'alimenrs. A més, d'aquesta epoca
comptam amb una estructura de combustió, juntament amb un ationador de foc,
.trobat a la part davantera exterior de la Naveta I.
La utiBtzaci6 del poblat i els seus voltants es podria relacionar amb activitats
ramaderes, ral i com es posa de manifest en l'estudi realitzat per Barceló i Kirschner
(Barceló i Kirschnex 1997). En aquest llibre es destaca i'elevat nombre d'assentae
ments al territoii de Felanitx, identificats com a berbers i que devien tenir una
dedicaci6 ramadera important. Es tractaria d'una ramaderia semisalvatge, alimen-

tada per les pastures de garriga o maquis. Nosaltres pensam que probablement utilitzaren algunes estructures de1 poblat, com a rehgi ocasional de pastors. Ras i curt,
es tracta de matisar que ens rrobarn davant presencies puntuals pera relativarnenr
freqüents. En cap moment, podem parlar &una ocupaci6 important del poblat.

Quant als segles XIV i XV, únicament s'ha localitzat un fragment d'escudella
de paterna. La minva de material d'étquesta &pocaevidencia la caiguda demogrSica
que es produí a causa de la conquesta i de Les epidtmies de pesta de tot el segle XIV.
Com ja hem dit, les troballes emmarcades entre finals del segle XVII i el
segte XVIII ens indiquen unes estades persistents als Closos. També gdcies a les
restes cer&miquestenim constatats el consum d'aliments i l'elaboració de menjar.
L'abstncia, fins ara, &estructures ens permet descartar un assentament permanent.
Aquestes freqiientacions mtfs intenses indiquen un tís del territori diferent al
qual se suposa per a 1 ' ~ ~ o Bizantina
ca
i l'kpoca IslBrnica, quan sembla que hi ha un
hs mes ramader. Nosaltres plantejam la hipbtesi que a l s Closos de Can Gai&tingueren lloc, cap a finals del segle XVII i al segle XVIII, activitats de desbrossament
i de cultiu, i que coincideixen amb un prods de roturacions general a tota l'illa de
Mallorca.
Cap al darrer terq del segle XVII la poblaci6 de l'illa de Mallorca enrrii en
una fase de creixement que s'allargara durant tot ei segle XVZII, tot i que es produ'iren diverses crisis prbpies d'un cicle demogrific d'Antic R&girn.El Fogatge de 1667
ens d6na una poblaci6 &uns cent mil habitants i el 1797 la poblaci6 de l'illa era de

140.700.15
Com a resultat de l'augment demogrsfic es produí un creixement de l'agricultura mallorquina, el qual fou fonamentalment expansiu ja que l'alt: nombre de
mii d'obra a baix preu no incentivava la inversió requerida per augmentar la productivitat agraria. Es produiren un alt nombre de roturacions, tant a les terres
comunals dels distints municipis com als latifundis dels terratinents.
Les terres comunals que es varen roturar eren regulades pels diversos consells
municipals que establien qui podia accedir a les terres, quant de temps ho podien
fer, si havien de pagar rendes o no, com s'havien d'explotar...i anomenaven gent
que s'assegurava que es complissin les ordenanceslb(Mas et alii, 1981: 37)

Els latifundis es varen regular mitjan~antels contractes de rota. Aquesr. contracte permetia el desbrossament i cultiu d'unes terres durant un periode de temps
15 M.A. Casastlavas, 1998:26 1.
16 Per exemple els dos vehedors elegits pels jurats

determinat, el qual anava en funci6 de la fertilirar del sbl, de la demanda de terces
.en aquell moment... Durant aquest període l'arrendatari havia de desbrossar la seva
parcel-la, tancar-la per evitar que el ramat hi pogu6s accedir, cultivar la terra
,.segonsun sistema de rotaci6 establert, per evitar l'esgorament de la cerra, i pagar
unes rentes al terratinent que als primers anys eren molt baixes o inexistents, tot i
que els delmes corresponents al rei i a l'Esglksia, si que s'havien de pagar. Transcorregut el temps especificat al contracte s'havien de tomar les terres, fet que no dei.xava de produir intensos conflictes.
Aquest sistema de rotes encaixa bk, segons la nosm opini6, amb el tipus
d'activitats que constatarn als Closos: els roters devien passar el dia al camp fent
'feina, menjaven all2 i hi podien arribar a dormir perb no s'hi establien de forma
permanent ja que el contracte de rota tenia una durada limitada.

Als segles XIX i XX ens trobam amb un descens de la fi-eqiientaciódels Closos. Sabandona el ctiltiu i, probablement el lloc es descin3 a les pastures. D'aquesta
epoca cal destacar el procCs de desmuntatge de les navetes iniciat a la segona meitat del segle XIX.
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