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Fig. 304 Agrupació de múltiples pedreres de marès al sud de Muro, Mallorca. Fotografia de l’any 1953-1955 (Fons ANC1-564 TAF Helicòpters SA). Font: Arxiu Nacional de Catalunya 



415 

 

4.5. ELS CONJUNTS DE PEDRERES, PATRONS EN EL PAISATGE 

 

L'estudi de cada conjunt de pedreres, com s'ha explicat en el punt anterior, parteix de la premissa de que en cada un 

d'ells es troba la identitat del Paisatge de Pedreres. A priori, no es pretén instaurar la idea d'un paisatge prototípic a nivell 

d'imatge sinó que s’assumeix l'existència d'una diversitat de panoràmiques (veure Fig. 305 i Fig. 306), que aparentment es 

poden associar als entorns de les pedreres i per tant als diferents conjunts de les quals es volen llegir els patrons repetits 

en cada un dels conjunts que permetran trobar la identitat lligada al Paisatge de Pedreres.  

 

El reconeixement d’aquests vint-i-sis conjunts de pedreres (Fig. 304) incorpora 364 dels 369 topònims de pedreres localitzats 

a la cartografia, quedant només fora dels conjunts 5 topònims676 de pedreres i incorpora 1.413 pedreres cartografiades de 

les 1.420. Aquestes xifres permeten afirmar d’una manera clara que les pedreres de marès s’organitzen en conjunts677.  

 

 

La denominació dels conjunts de pedreres 

Mitjançant la lectura cartogràfica s’han detectat vint-i-sis conjunts de pedreres que esdevenen la materialització d'una de les 

parts més intangibles del paisatge: el pas del temps. La identificació de cada conjunt, després d’haver establert la seva 

delimitació, s’ha considerat necessària per contribuir a la conformació de la seva identitat. Basant-me en les reflexions sobre 

la importància de la toponímia respecte el reconeixement de la identitat del paisatge realitzades anteriorment678, he volgut 

aprofitar l’oportunitat d’haver d’identificar679 els conjunts de pedreres per contribuir a la conformació de la seva identitat 

mitjançant la fixació de toponímia vinculada a aquests indrets. 

 

676 Els cinc topònims de pedreres que no formen part de cap conjunt són sempre pedreres de costa que per la seva situació geogràfica no tenen altres pedreres 
pròximes. Aquests cinc topònims incorporen un total de set pedreres cartografiades. Es tracta d’una excepció en la manera de trobar pedreres de marès en el 
territori. Per saber de quines pedreres es tracta es pot consultar l’annex 7.2 Arxiu de Pedreres de Marès. Conjunts de pedreres.. 
677 El 98,6% (364 de 369) dels topònims de pedreres de marès formen part d’un conjunt i el 99,5% (1.413 de 1.420) de les pedreres de marès cartografiades 
forma part d’un conjunt.  
678 Veure l’apartat dedicat a toponímia al punt 4.2.2 Sobre algunes de les variables llegides. 
679 Una identificació simple dels conjunts podria associar a cada un d’ells un número (1, 2, 3...) o una lletra (A, B, C...) però s’ha optat per proposar una toponímia, 
com he dit, per poder establir un vincle d’una manera molt més fàcil amb el paisatge. També es persegueix la idea de que les pedreres i, per tant, els conjunts 
tenen una identitat de paisatge, per la qual cosa necessiten tenir un nom. Igualment, per ajudar a la comprensió, també s’han enumerat els conjunts.  
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 NOM DEL CONJUNT MUNICIPI Correspondència amb (Salvà, 2012a) 

1 Pedreres medievals de Portals – Camp de Mar Calvià - Andratx  

2 Pedreres de la Seu – Cap Enderrocat – Cap Blanc Llucmajor Pedreres medievals (Llucmajor) 

3 Pedreres del Castell de Bellver  Palma  

4 Pedreres de s’Arenal – Ses Cadenes Llucmajor - Palma S’Arenal dels trencadors  

5 Pedreres de sa Torre d’en Pau – Son Mosson Palma  

6 Pedreres de Galdent – Son Garcies Llucmajor  

7 Pedreres de Sant Jordi – Son Gual Palma - Algaida Es Coll d’en Rabassa 

8 Pedreres subterrànies de Son Fullana – Son Garau Llucmajor - Campos Les pedreres subterrànies 

9 Pedreres de ses Pedreres Noves – s’Estelella – Ses Covetes Llucmajor - Campos Marina (Llucmajor) 

10 Pedreres de Son Toni Amer  Campos Son Toni Amer 

11 Pedreres de Ses Salines – Sa Vall Ses Salines Banys de Sant Joan 

12 Pedreres de Son Font – Son Morei – Vernissa Vell Muro – Sta. Margalida La continuitat del paisatge 

13 Pedreres de Sa Teulada – Son Fullós Santa Margalida  

14 Pedreres de Son Bauló – Son Real Santa Margalida  

15 Pedreres de Son Montserrat – Ses Comunes Petra El paisatge paradigmàtic 

16 Pedreres de Son Jaume Andreu Manacor  

17 Pedreres de Sa Murtera – Sa Real Nova Manacor Espurna de Manacor 

18 Pedreres de Porto Cristo – Sa Gruta Manacor  

19 Pedreres de s’Horta – Porto Colom Felanitx  

20 Pedreres de Santanyí Santanyí Pedreres mediterrànies (Santanyí – Felanitx – Manacor) 

21 Pedreres de Felanitx – Sa Mola Felanitx  

22 Pedreres de Llevant Capdepera  

23 Pedreres de Betlem – Colònia de Sant Pere Artà  

24 Pedreres d’Alcúdia – Manresa Alcúdia  

25 Pedreres de Cala Sant Vicenç Pollença  

26 Pedreres de Sencelles Sencelles  
 
Fig. 307 Llistat dels conjunts de pedreres del territori de Mallorca.Comparació amb els conjunts trobats a (Salvà, 2012a). Elaborat per l’autora, 2020. 
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S’ha proposat la denominació de cada conjunt de pedreres mitjançant una relació de dos680 o més topònims representatius 

del mateix, que alhora que el denominen també permeten localitzar la seva geografia. Normalment aquests topònims coincideixen 

amb les denominacions de les pedreres importants681 que es troben dins el conjunt. L’ús de dos o més topònims també 

permet delimitar la dimensió i extensió del conjunt, ja que normalment s’agafen els topònims més allunyats entre sí. Aquests 

vint-i-sis Conjunts de Pedreres es poden visualitzar a la Fig. 305 i al llistat de la Fig. 307. 

 

Una vegada presentat el llistat de conjunts de pedreres vull fer un apunt sobre l’evolució de la recerca en aquest aspecte. 

La present recerca s’inicià amb la tesina del màster d’urbanisme (Salvà Matas, 2012a) on es presentava la intuïció de 

l’existència de conjunts de pedreres, anomenats en aquell document franges de memòria682. Vull incidir en la comparació de 

les aportacions dels dos documents per remarcar la potència de la metodologia desenvolupada a la present recerca, ja que 

s’han aconseguit evolucionar els onze conjunts detectats a la tesina a vint-i-sis. La correspondència entre els conjunts dels 

dos documents es relacionen a la Fig. 307. És important fer veure aquesta evolució quantitativa i qualitativa per mostrar 

com la incorporació d’informació realitzada durant la present recerca ha permès demostrar l’existència, d’una manera molt més 

evident, d’aquests conjunts de pedreres. 

 

 

La delimitació dels conjunts de pedreres 

La definició de l'àmbit territorial de pertinença a un determinat conjunt va molt lligada a la seva formació en base a l’evolució 

temporal i contínua de distribució683 de les pedreres en el territori de marès juntament amb la presència d’una traça de 

 

680 Com veurem només hi ha alguns conjunts que no es denominen amb una relació de dos o més topònims, sinó que ho fan només amb un. Això s’ha realitzat 
d’aquesta manera per dos motius. Quan el conjunt de pedreres es troba format, majoritàriament, per pedreres d’un lloc específic i que tot i no estendre’s pel 
territori tenen la condició de conjunt per incloure una quantitat notable de pedreres; com és el cas dels conjunts (3) Pedreres del Castell de Bellver i (16) Pedreres 
de Son Jaume Andreu. Quan trobem pedreres repartides per l’àmbit del conjunt i per això es tria un topònim més general que engloba més fàcilment l’àmbit del 
conjunt, com és el cas de (20) Pedreres de Santanyí, (22) Pedreres de Llevant i (26) Pedreres de Sencelles.  
681 Aquesta característica s’ha incorporat en general excepte en els conjunts (18) Pedreres de s’Horta, (19) Pedreres de Santanyí, (21) Pedreres de Llevant i (26) 
Pedreres de Sencelles, conjunts que no incorporen les denominacions de les pedreres que contenen sinó que prenen el nom del territori on s’ubiquen.  
682 S’ha canviat la denominació del concepte franges de memòria pel de conjunts de pedreres per mor de que en el cas del primer era més difícil poder realitzar 
l’associació amb les pedreres de marès (franges de memòria podria ser qualsevol paisatge). He pensat que era més idoni proposar un concepte més clar, tot i 
perdre la capacitat evocadora de la primera denominació, que permeti entendre el potencial de les pedreres com a conjunts en el paisatge.   
683 Perquè unes pedreres formin part d’un conjunt no haurien d’estar a més de 5 km de distància entre elles. Aquesta mida és òptima per a no haver de fer un 
camí més llarg de mitja hora entre pedreres. No obstant això, per la geografia del territori alguna pedrera pot no complir estrictament aquesta condició. 
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comunicació684 que permet recórrer i, per tant, reconèixer el conjunt des de la seva totalitat. De manera paral·lela a les 

identificacions d'agrupacions de pedreres es cerca la seva correspondència amb el Territori de Pedreres Original (Fig. 286), 

és a dir, l'estrat geològic corresponent al marès que serà el que proporcionarà inicialment la primera definició de límit de 

cada conjunt. Per la seva naturalesa sedimentària685, aquest límit geològic a vegades es desenvolupa en franges686 que 

permeten determinar per si mateixes l'amplitud del conjunt de pedreres que contenen. El més habitual, però, és que els 

diferents conjunts es trobin al mig de la immensitat del límit original del Territori de Pedreres cosa que comporta la necessitat 

de trobar altres elements que permetin la seva delimitació. Aquests responen a elements del territori que representen un límit 

clar vers un sistema continu, com poden ser els elements que rompen la continuïtat del territori des de l’orografia, com els 

torrents que travessen l’illa en multitud de punts, o des d’altres traces visibles, com algunes carreteres, que s’entenen com 

a fites que delimiten el final del conjunt de pedreres.   

 

Per exemple, els conjunts de Son Bauló – Son Real (Fig. 326), Sa Teulada – Son Fullós i Son Montserrat – Ses Comunes 

(Fig. 327) es situen a una de les zones amb més continuïtat del Territori de Pedreres i, per tant, necessiten d’altres 

elements que permetin exercir i reconèixer els límits dels conjunts, ja que per geologia és complicat. Així, aquests tres 

conjunts es troben delimitats per tres torrents: el de Son Bauló, el de Son Real i el de na Borges, que actuen com a 

límit visual i territorial. Altres elements que s’han utilitzat per a delimitar els conjunts han estat elements de dimensió territorial 

construïts per l’home, com pot ser el cas de camins o infraestructures hidràuliques artificials (com les síquies). És el cas 

del conjunt de Son Font – Son Morei – Vernissa Vell (Fig. 325), que es delimita per la carretera de Santa Margalida a 

Can Picafort, o el conjunt de Torre den Pau – Son Mosson, que es delimita per la Síquia de Sant Jordi. En tot cas, s’han 

intentat trobar els elements presents en el territori (geologia, elements topogràfics i elements construïts d’entitat territorial) que 

permetessin definir l’àrea de cada conjunt de pedreres, trobant així els vint-i-sis conjunts. L'establiment d'aquests límits inicials, 

vinculats a elements del territori, per als diferents conjunts, alhora, permeten la seva situació relativa envers l'illa ja que es 

determina un lligam entre aquests que permet el seu arrelament en l'imaginari col·lectiu, en relació a la seva ubicació.      

 

684 Aquest concepte s’ha introduït al capítol 4.3 El fenomen de la territorialitat: el Territori de Pedreres, i es desenvoluparà també durant aquest apartat.  
685 Es refereix a la naturalesa sedimentària de l'estrat geològic del marès. Per a més informació rellegir l’apartat 2.2.4 L’essència del territori: el marès. 
686 El Territori de Pedreres situat a la zona entre Petra i Muro (Fig. 291) es pot llegir a través d'una direccionalitat molt marcada SO-NE a part de la seva 
contundent continuïtat, molt diferent, per exemple, de la zona de Llucmajor, que es troba molt més dispersa i plena de discontinuïtats repartides d'una manera 
veritablement homogènia. 
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Una primera representació dels conjunts de pedreres 

Com la resta de la investigació, l'estudi del territori es realitzarà mitjançant la seva representació, entesa com a transcripció 

d'una mirada condicionada i subjectiva. S’han realitzat cartografies de lectura dels diferents conjunts de pedreres des de dos 

nivells d’informació: a escala territorial i a escala paisatge687.  

 

La representació dels conjunts de pedreres a escala territorial s’ha realitzat per la totalitat dels vint-i-sis conjunts688. Aquestes 

cartografies pretenen transmetre la definició del propi límit de cada conjunt de pedreres així com cartografiar i identificar la 

totalitat de les pedreres que el conformen, i identificar els elements de lligam territorial (traces) que organitzen el conjunt i 

en permeten el seu recorregut. Tots els conjunts es troben representats a la mateixa escala (1/50.000), fet que permet veure 

ràpidament que existeixen conjunts que, encara que tinguin una extensió molt gran, allotgen el mateix nombre de topònims 

de pedreres, o de pedreres cartografiades, que altres que ocupen menys extensió territorial689. L’objectiu de la realització 

d’aquesta cartografia és mostrar una escala intermèdia entre la territorial (a escala illa) i la de paisatge, on es puguin llegir 

sistemàticament els elements més representatius dels diferents conjunts de pedreres i alhora els propis conjunts. Cada conjunt 

es troba acompanyat d’una imatge representativa d’alguna de les pedreres que inclou. Així mateix, cada conjunt es troba 

descrit amb les pedreres que el conformen seguint la nomenclatura proposada a la base de dades de pedreres. Aquests sis 

plànols-guia són un desenvolupament més de la cartografia de pedreres generada on cada un inclou els conjunts:  

- Fig. 309 Cartografia de detall territorial dels Conjunts 1, 2, 3, 4 i 5 

- Fig. 310 Cartografia de detall territorial dels Conjunts 6,7 i 8 

- Fig. 311 Cartografia de detall territorial dels Conjunts 9, 10 i 11 

- Fig. 312 Cartografia de detall territorial dels Conjunts 12, 13, 14, 16 i 17 

- Fig. 313 Cartografia de detall territorial dels Conjunts 15, 18, 19 i 20 

- Fig. 314 Cartografia de detall territorial dels Conjunts 21, 22, 23, 24,25 i 26 

 

687 La diferencia entre les dues escales s’ha desenvolupat a l’apartat 4.2.1 Sobre l’escala i els límits del que es dibuixa. 
688 Les dades extretes d’aquesta lectura a aquesta escala: superfície, nombre de topònims, nombre de pedreres cartografiades, estat dels conjunts (actius o 
inactius), identificació de totes les pedreres que integren un conjunt s’ha recollit a l’annex 7.2 Arxiu de Pedreres de Marès. Conjunts de pedreres. 
689 L’extensió d’un conjunt no té relació amb el nombre de pedreres que inclou. Per exemple, en el cas dels conjunts de pedreres subterrànies de Son Fullana – 
Son Garau i el de les pedreres de Llevant, ambdós incloent 9 topònims i una vintena de pedreres cartografiades, el primer ocupa una extensió de 4.700 Ha i el 
segon 890 Ha. Aquest mateix fenomen també es pot apreciar en conjunts de superfície equivalent, com és el cas dels de Son Font – Son Morei – Vernissa Vell 
i Sa Teulada- Son Fullós, ambdós d’una extensió al voltant de les 1.700 Ha i on al primer hi trobem 186 pedreres cartografiades i al segon 48. 
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El dibuix com a eina de recerca intentarà ser també el transmissor d'aquesta mirada i, per tant, es proposen cartografies 

que aspiren a transmetre la realitat d'un paisatge, assajant la recerca d'una metodologia pròpia per a la seva representació. 

Per a poder incorporar totes aquestes mirades és imprescindible realitzar una lectura a escala de paisatge dels conjunts de 

pedreres, que necessàriament es desenvoluparà a una escala més de detall que la lectura precedent. Alhora, es troba una 

altra necessitat de poder incorporar la mirada de paisatge a aquestes cartografies, d’aquí l’ús de cartografies duals, que 

parteixen de la planor determinada per la condició bidimensional inherent a la cartografia, però que intenten incorporar visions 

des de plans complementaris a fi d'expressar la panoràmica volumètrica del paisatge que es té al davant.  

 

Dels vint-i-sis conjunts de pedreres proposats se n'han estudiat a escala de paisatge deu, que s’han seleccionat per ser els 

més representatius. Aquests es troben desenvolupats a les cartografies de les Fig. 320, Fig. 321, Fig. 322, Fig. 323, Fig. 

324, Fig. 325, Fig. 326, Fig. 327, Fig. 328 i Fig. 329. L'estudi d'un mínim de conjunts per a poder generar una metodologia 

d'anàlisi que permeti la identificació de patrons obliga a treballar amb mostres diferents per a poder-ne extreure conclusions, 

per això s'ha establert un nombre mínim de casos d'estudi per a analitzar. Dels vint-i-sis conjunts definits, s’han prioritzat 

per a l’estudi detallat els que contenien més quantitat de topònims. Com es pot veure a la Fig. 308, a l’anàlisi dels conjunts 

que incloïen les majors quantitats de topònims690 (com és el cas dels primers set conjunts) s’hi han afegit alguns que, tot 

i tenir menys topònims, incorporaven quantitats importants de pedreres cartografiades i, a més a més, integraven varies 

pedreres actives691, sent així conjunts marcats per la seva potencial evolució (i per tant, conjunts capacitats per aplicar els 

patrons llegits en un futur proper). La selecció d'aquests deu conjunts es manifesta, també, per ser tots ells exemples 

evidents del funcionament en xarxa i de l’organització sistemàtica de les pedreres de marès. Alhora, s’han volgut estudiar 

 

690 Els conjunts amb més topònims són el 12 (Son Font -Son Morei – Vernissa Vell), el 4 (s’Arenal – Ses Cadenes), el 18 (Porto Cristo – Sa Gruta), el 7 (Sant 
Jordi – Son Gual), el 15 (Son Montserrat – Ses Comunes), el 11 (Ses Salines – Sa Vall) i el 10 (Son Toni Amer). 
691 Els conjunts 9 (Ses Pedreres Noves – s’Estelella – Ses Covetes) i 19 (s’Horta – Porto Colom) inclouen ambdós 14 topònims de pedreres, però que es 
converteixen en 57 i 39 pedreres cartografiades respectivament. S’han prioritzat aquests dos respecte els altres que també inclouen 14 topònims pel fet de que 
aquests dos conjunts contenen pedreres actualment actives. En el cas del conjunt 9 n’hi ha dues (LL25 Ses Pedreres i LL35 Sa Màniga) i en el cas del conjunt 
19 n’hi ha cinc (FL11 Can Picó, FL16 Sayma, FL17 Cas Cirerol, FL18 San Isidro i FL19 Can Gayà). El conjunt 20 (Pedreres de Santanyí) s’ha descartat d’analitzar 
en detall per estar format principalment per pedreres costaneres, és a dir, és un conjunt caracteritzat per ser estàtic. La resta de conjunts que contenen 14 
topònims són inactius. S’han descartat també els conjunts que proporcionen menys de 14 topònims, per oferir menys diversitat de pedreres, amb excepció del 
conjunt 14 (Son Bauló – Son Real) que s’ha incorporat a l’anàlisi del conjunt 12, per trobar-se directament adjacent a aquest. Aquest conjunt no s’ha representat 
a una cartografia pròpia sinó que s’ha unit a la cartografia del conjunt 12. 
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conjunts presents a diferents geografies de l’illa, tant a l’interior692 com propers a la costa693, fet que encara emfatitza més 

la detecció de les constants presents entre tots ells independentment de la seva situació geogràfica.  

 

 NOM DEL CONJUNT ESTAT Nº TOPÒNIMS Nº PEDRERES CARTOGRAFIADES 
12 Pedreres de Son Font – Son Morei – Vernissa Vell Actiu 55 186 
4 Pedreres de s’Arenal – Ses Cadenes Actiu 52 205  
18 Pedreres de Porto Cristo – Sa Gruta Inactiu 23 49 
7 Pedreres de Sant Jordi – Son Gual Actiu 20 100 
15 Pedreres de Son Montserrat – Ses Comunes Actiu 18 119 
11 Pedreres de Ses Salines – Sa Vall Inactiu 18 49 
10 Pedreres de Son Toni Amer  Actiu 17 80 
9 Pedreres de ses Pedreres Noves – s’Estelella – Ses Covetes Actiu 14 57 
20 Pedreres de Santanyí Actiu 14 47 
1 Pedreres medievals de Portals – Camp de Mar Inactiu 14 41 
19 Pedreres de s’Horta – Porto Colom Actiu 14 39 
24 Pedreres d’Alcúdia – Manresa Inactiu 14 19 
17 Pedreres de Sa Murtera – Sa Real Nova Actiu 12 47 
16 Pedreres de Son Jaume Andreu Inactiu 10 46 
8 Pedreres subterrànies de Son Fullana – Son Garau Actiu 9 24 
22 Pedreres de Llevant Inactiu 9 22 
2 Pedreres de la Seu – Cap Enderrocat – Cap Blanc Inactiu 8 60 
13 Pedreres de Sa Teulada – Son Fullós Actiu 7 48 
6 Pedreres de Galdent – Son Garcies Actiu 7 19 
14 Pedreres de Son Bauló – Son Real Inactiu 7 13 
25 Pedreres de Cala Sant Vicenç Inactiu 7 8 
5 Pedreres de sa Torre d’en Pau – Son Mosson Inactiu 5 87 
21 Pedreres de Felanitx – Sa Mola Actiu 5 32 
26 Pedreres de Sencelles Inactiu 3 6 
23 Pedreres de Betlem – Colònia de Sant Pere Inactiu 1 6 
3 Pedreres del Castell de Bellver  Inactiu 1 4 

   
238 topònims  
(de 369), 64% 

897 pedreres cartografiades  
(de 1420), 63% 

 
Fig. 308 Llistat dels conjunts de pedreres trobats al territori de Mallorca, ordenats per nombre de topònims i nombre de pedreres cartografiades. En negre 
els conjunts desenvolupats en detall i en gris els que només s’han desenvolupat a escala territorial. Elaborat per l’autora, 2020. 
 

 

692 Es tracta dels conjunts 7 (sant Jordi – Son Gual), 10 (Son Toni Amer), 12 i 14 (Son Font – Son Morei – Vernissa Vell i Son Bauló – Son Real) i 15 (Son 
Montserrat – Ses Comunes).  
693 Es tracta dels conjunts 4 (s’Arenal – Ses Cadenes), 9 (Ses Pedreres Noves – s’Estelella – Ses Covetes), 11 (Ses Salines – Sa Vall), 18 (Porto Cristo – Sa 
Gruta) i 19 (s’Horta – Porto Colom). 




















