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Els tipus de conjunts de pedreres 

El Paisatge de Pedreres és un paisatge en constant evolució on la majoria dels conjunts es troben immersos en el seu 

procés de generació, fet que no significa que tots es trobin necessàriament en el mateix estadi. Intuïtivament, alguns d’aquests 

conjunts, formats per pedreres més antigues, es poden llegir com a conjunts consolidats en el temps, en canvi en els 

conjunts on hi trobem pedreres actives, de manera molt evident es troben en un estat d’evolució constant i, per tant, tenen 

un caràcter més dinàmic. 

 

Des d’aquesta òptica podem llegir dues tipologies de conjunts de pedreres. La primera són els Conjunts de Pedreres on les 

seves dinàmiques ja no es determinen per les alteracions provocades per les pedreres sinó que, com a conjunt, han retornat 

a la fase inherent708 del territori, trobant-se immersos una altra vegada en el procés d’evolució natural de l’ecosistema on 

s’ubiquen. Aquest és el cas dels Conjunts de Pedreres que no tenen cap pedrera activa en el seu interior i, especialment, 

els conjunts situats a la costa709. La segona tipologia resulta ser la contrària de la primera, és a dir, la formen conjunts 

que encara es troben en una fase induïda del territori, el qual es troba immers en un procés de modificació i transformació 

per part de l’home. Són els conjunts de pedreres en els que s’hi situa al manco una pedrera activa, és a dir, que extreu 

marès. Aquesta segona tipologia de conjunts de pedreres té un caràcter molt més variable que l’anterior, fet que els 

proporciona la capacitat d’evolució potencial. A aquests conjunts hi poden haver espais que es modifiquen per part de l’home 

però també altres espais que hagin retornat al que he anomenat la fase inherent del territori, així que es superposen 

ambdues lògiques. De tots els vint-i-sis conjunts detectats, la meitat710 es troben en aquesta situació. 

 

 

708 Com s'ha explicat al punt 2.5.3 Rastres en construcció abans d'existir la pedrera, el territori on aquesta es trobaria es troba sumit en la fase inherent que 
correspon a un procés lineal d'interaccions naturals. Al néixer la pedrera aquest procés és, en part, interromput determinant un parèntesi en la linealitat anterior 
i generant-hi una alteració, trobant-se en una fase induïda. Una vegada la pedrera deixa de tenir activitat i s'abandona, el territori (ara ja sense ser interromput 
per l'acció humana) retorna a la lògica ecològica que determinava el seu estat natural, per tant, retorna a la fase inherent. 
709 És el cas dels conjunts de les Pedreres medievals de Portals – Camp de Mar, Pedreres de la Seu – Cap Enderrocat – Cap Blanc, Pedreres del Castell de 
Bellver, Pedreres de sa Torre d’en Pau – Son Mosson, Sant Jordi – Son Gual, Ses Salines – Sa Vall, Son Bauló – Son Real, Son Jaume Andreu, Porto Cristo – 
Sa Gruta, Llevant, Betlem – Colònia de Sant Pere, Alcúdia – Manresa, Cala Sant Vicenç i Sencelles. 
710 És el cas dels conjunts de Pedreres de s’Arenal – Ses Cadenes, Galdent – Son Garcies, Sant Jordi – Son Gual, pedreres subterrànies de Son Fullana – Son 
Garau, Ses Pedreres Noves – s’Estelella – Ses Covetes, Son Toni Amer, Son Font – Son Morei -  Vernissa Vell, Sa Teulada – Son Fullós, Son Montserrat – Ses 
Comunes, Sa Murtera – Sa Real Nova, s’Horta – Porto Colom, Santanyí i Felanitx – Sa Mola; un total de tretze conjunts.  
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Una altra manera de diferenciar la identitat dels conjunts de pedreres podria ser per la seva posició en el territori de l’illa, 

d’on podem extreure dues tipologies de conjunts: els que es situen a la costa (que anomenarem Conjunts de Mar) i els 

que es situen a l’interior (que anomenarem Conjunts de Secà).  

 

Els Conjunts de Mar, majoritàriament, són conjunts que es troben en la fase inherent del territori per mor de trobar-se 

emmarcats des de fa anys per la protecció de la figura de la llei de costes711 i que, per aquest motiu, romanen intactes 

a les intervencions per part de l’home i només s’exposen als canvis produïts pel pas del temps o de l’acció meteorològica. 

Les pedreres que es situen a la costa712 també responen a una característica en comú i és que elles mateixes, al contrari 

de les altres, s'obren al paisatge, es mostren cap a ell, tenint en compte que des del mar es poden veure de manera 

clara i evident. 

 

Els Conjunts de Secà es troben situats a l’interior de l’illa, localitzats principalment en sòl rústic destinat principalment als 

cultius agrícoles o formant part d’àrees de bosc mediterrani. Totes les pedreres que troben en aquests conjunts són 

excavacions que es materialitzen en profunditat, fet que ens permet apreciar totes les cares de l’espai generat per la pedrera, 

o en forma subterrània en casos molt puntuals. Els conjunts de secà es caracteritzen per contenir les pedreres actualment 

actives, fet que és essencial per a comprovar el nivell de diàleg que existeix entre aquestes pedreres i el seu entorn 

immediat. Així mateix, són casos que permeten comprovar les diferents evolucions de les pedreres més antigues.  

 

 

L’evolució dels conjunts de pedreres 

La conformació geomètrica evolutiva de les pedreres es desenvolupa des del creixement de cada espai d’extracció. La lectura 

de l'estadi més antic es troba amb la dificultat de distinció de les primeres pedreres, de forma orgànica i de dimensions 

reduïdes. S’han detectat dos patrons de generació dels conjunts, mirats des del seu creixement i localització progressiva en 

 

711 L’article 7 de la Ley 28/1969, de 26 de abril, sobre costes diu: “a cap dels bens declarats de domini públic per aquesta Llei es podran efectuar obres de 
qualsevol classe ni establir aprofitaments especials sense la concessió o autorització pertinent”. 
712 Els Conjunts de Mar són (1) Pedreres medievals de Portals – Camp de Mar, (2) Pedreres de la Seu – Cap Enderrocat – Cap Blanc i (23) Pedreres de Betlem 
– Colònia de Sant Pere.. La resta de conjunts son de Secà. Pot succeir que a qualque conjunt de Secà hi hagi una pedrera de costa, però s’ha classificat com a 
conjunt de secà per tenir més pedreres interiors.  
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el territori. El primer és, potser, el més impactant i es genera colonitzant de manera molt heterogènia una part molt important 

de l'extensió del conjunt, esdevenint un exemple d'aquest el conjunt de Son Toni Amer713 (Fig. 323) i del de Son Font - 

Son Morei – Vernissa Vell (Fig. 325). El segon es va determinant per la generació de petites agrupacions de pedreres, 

normalment aïllades entre si, que van creixent i augmentant però d’una manera concentrada en el territori inicial. Aquest és 

el cas, per exemple, del conjunt de Son Montserrat – Ses Comunes (Fig. 327). A partir d'aquestes implantacions, el procés 

normal en estadis posteriors condueix a l'aprofitament de les pedreres antigues per a la instal·lació de noves, expandint-se 

centrífugament714 a partir de les primeres traces marcades en el territori i fins a l'actualitat.   

 

 

El reconeixement de la memòria dels conjunts de pedreres 

La mirada retrospectiva de cada conjunt de pedreres no només es realitza des de l’estudi dels documents ortofotogràfics sinó 

que també s’incorporen altres elements que permeten fixar la memòria de cada conjunt de pedreres. Principalment s’incorporen 

els elements que ja tenen un valor reconegut, per exemple, per formar part dels catàlegs de patrimoni municipals. Altres 

elements que permeten reconstruir la memòria de cada conjunt són els vinculats a la toponímia i inclús, la recuperació de 

fragments de cartografies històriques de referència, com pot ser el mapa de Mallorca del Cardenal Despuig o el mapa de 

Mallorca de Mascaró Pasarius715, que permeten reconèixer l’existència històrica d’aquell conjunt i alhora recuperar la imatge 

del territori d’aquell moment. També s’intentaran reconèixer traces antigues desaparegudes, com per exemple pot ser el 

ferrocarril, les quals en la majoria de cartografies actuals no apareixen.  

 

En realitat, un fet que és important de destacar és que les cartografies de base utilitzades, normalment, no incorporen la 

lectura de la memòria del lloc, en canvi, les cartografies produïdes per aquesta recerca intenten dipositar i recollir tant les 

 

713 En el primer estadi temporal d'aquesta franja s'arriben a contar fins a 50 pedreres.  
714 En l'anàlisi seqüencial de les seccions de cada conjunt és molt més evident la detecció d'aquest procés. Per exemple, en la Secció 2 del Conjunt de Son Font 
– Son Morei – Vernissa Vell (Fig. 325) s'estudia el creixement de les pedreres en els tres estadis, podent veure com de la primera pedrera existent a l'any 1956 
neix una altra pedrera de dimensions majors a l'any 1979 i s'estabilitza fins a l'actualitat la seva expansió, només produint-se en profunditat a partir d'aquest 
moment. En canvi, s'ha produït el mateix procés, però amb efectes més devastadors al Conjunt de Son Montserrat – Ses Comunes (Fig. 327) que han crescut 
integrant moltes pedreres de dimensions reduïdes i generant la pedrera de marès més grossa de Mallorca, de dimensions descomunals. 
715 Aquesta informació s’ha desenvolupat a l’apartat 3.1.3 Les pedreres a través dels documents cartogràfics i ara s’introduirà com a memòria de cada conjunt.  
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dades actuals com la memòria del lloc, entenent que únicament des de la seva comprensió total serà possible descobrir la 

identitat de cada conjunt de pedreres, juntament amb els seus valors.  

 

En el cas del conjunt de ses Pedreres Noves – s’Estelella – Ses Covetes (Fig. 322) és interessant veure com la lectura de 

la memòria d’aquest conjunt es remunta al Mapa de Mallorca d’Antoni Despuig i Dameto, datat de l’any 1785, on hi apareixen 

unes pedreres a l’interior del municipi de Llucmajor, anomenades Ses Pedreres Velles i Ses Pedreres Noves, les quals són 

el nom de dues possessions històriques que definien la seva identitat toponímica per l'activitat principal que s'hi realitzava 

(Calviño i Clar, 1999: 40). Segons el coneixement popular, a aquestes dues possessions s'hi extreu marès des de fa més 

de dos-cents anys716 (Calviño et. al, 1994: 28) datació que coincideix, aproximadament, amb la primera aparició d'aquest 

topònim al mapa Despuig (elaborat l'any 1785) i a dia d’avui són unes de les pedreres més importants i espectaculars de 

l’illa.  

 

 

 

716 A la revista llucmajorera De pinte en ample durant els anys 90 hi va haver una secció dedicada a la toponímia on s'analitzava, mitjançant entrevistes a 
llucmajorers, la història dels topònims del municipi. Concretament, el número al qual es fa referència tracta la història de les possessions de Ses Pedreres Velles 
i Ses Pedreres Noves a través d'una entrevista a en Llorenç Ginard i Pou, propietari de Sa Barraca Blanca, on cita "de ses Pedreres es treu marès des de fa molts 
anys, segur que més de dos-cents, ja que el meu repadrí ja ho contava" (Calviño et al, 1994: 28). 
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Les aportacions de la mirada de paisatge pel reconeixement dels conjunts de pedreres 

El Paisatge de Pedreres es troba articulat a través de la materialització dels fenòmens vinculats amb la seva memòria 

existint fragments d'ell on aquesta aflora d'una manera especial i és llegida a través de la comprensió dels Conjunts de 

Pedreres. Aquests agrupen territorialment les pedreres de marès que es troben en territoris propers, enteses des dels rastres 

que ha anat configurant aquesta activitat sobre el territori. Els vint-i-sis conjunts inclouen totes les pedreres de marès que 

existeixen i han existit a l’illa permetent veure-les així com una totalitat. La memòria és una de les lectures més pròpies 

de la mirada de paisatge i per això s’entén com a fil conductor de la interpretació del Paisatge de Pedreres, i per tant 

dels Conjunts de Pedreres. Aquesta mirada aquí es troba present en una manera essencial per a la determinació de la 

identitat d'aquest nou paisatge i, per tant, per la seva existència.  

 

Aquest paisatge llegit a través dels conjunts de pedreres s’acaba d’entendre completament quan es dipositen en el territori 

els components que articulen aquesta memòria i que permeten integrar-la dins l'imaginari col·lectiu. Aquests components són 

els diferents elements que he anat desglossant en aquest apartat: la denominació, delimitació, representació i tipologies dels 

conjunts de pedreres (que s’entenen com els components que permeten identificar i reconèixer els conjunts), l’evolució, el 

paisatge de referència, la traça de comunicació i la memòria dels conjunts de pedreres (que s’entenen com els components 

que determinen la identitat dels conjunts). Aquesta lectura combinada de l'evolució temporal i territorial dels elements generadors 

d'aquest nou paisatge descobert (les pedreres de marès) juntament amb la incorporació de paisatges ja instal·lats a la 

memòria col·lectiva com a parts d'aquesta nova identitat permeten extreure els patrons inicials en que les pedreres de marès 

es poden entendre com a elements del paisatge de Mallorca.  

 

Es important assenyalar que aquesta recerca no partia de la base de l’existència dels conjunts de pedreres717, sinó que 

l’inici de la recerca ve determinat per la lectura de cada pedrera com a element individual i de com aquesta es relaciona 

amb el seu entorn. Per tant, una de les aportacions més importants de realitzar una lectura des de la mirada de paisatge 

és la detecció de l’existència dels Conjunts de Pedreres en el territori. 

 

 

717 El que sí que s’intuïa era l’existència d’un lligam de component territorial entre les pedreres de marès, és a dir, que aquestes no s’ubicaven sense cap relació 
de diàleg en el territori sinó al contrari.  
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La mirada cap a les pedreres enteses com a part d’un conjunt i no com a elements individuals en el territori possibilita un 

canvi de mirada cap a aquests espais i permet no entendre’ls com a excepcions en el paisatge sinó com a part dels 

patrons que el configuren. Això suposa un canvi radical en la percepció de les pedreres de marès, especialment des del 

punt de vista del paisatge, ja que des d'aquesta òptica es pot entendre la hipòtesi principal de la recerca que considera 

que les pedreres de marès constitueixen una part del paisatge de l'illa i, per tant, es poden entendre com a patrons i no 

com a excepcions en el paisatge.  

 

La no consideració de les pedreres de marès com a excepcions en el paisatge fa canviar també la seva percepció com a 

ferides en el territori, llocs que necessàriament s’han de restaurar718. De la mateixa manera, la comprensió dels conjunts de 

pedreres com a patrons de paisatge719 permet reconèixer-los com a tipologies de paisatge que es van repetint en el territori 

sent un important “instrument per a la caracterització del paisatge (i) donant resposta a la necessitat d’afrontar la seva 

complexitat espacial” (Spanou, 2014: 17). Aquest concepte, entès segons la mirada de Maria Goula720, és totalment aplicable 

per a identificar els conjunts de pedreres com a patrons ja que per l’autora són “entitats llegibles, sobre tot en planta, però 

també perceptibles en seqüència” (2007: 95). El concepte de patró també permet reconèixer els criteris morfològics, formals, 

de dimensions, d’extensió que caracteritzen els conjunts de pedreres  (Fig. 330, Fig. 331 i Fig. 332) i, per tant, possibilita 

també l’establiment de mecanismes projectuals per a preveure el seu futur, conservant els valors reconeguts en els patrons. 

Els elements concrets d’aquests patrons de paisatge es desenvoluparan a l’apartat 4.6 Trets essencials de les pedreres .  

 

718 L’obligatorietat de restauració de les pedreres és el que, en part, motiva la redacció d’aquesta tesi. L’estudi sobre el PDSPIB i aquest concepte s’ha 
desenvolupat a l’apartat 2.2.5 Legislació sobre pedreres. 
719 Parlar de patrons de paisatge és parlar de “la combinació d’elements en estructures complexes identificables i que es repeteixen al llarg del territori” (Nogué, 
Sala i Grau, 2016: 63).  
720 Goula entén que els patrons son “desenvolupaments diagramàtics on el reconeixement de la repetició en una estructura es un aspecte clau per a 
comprendre’l i descriure’l. Els patrons permeten una lectura estructural de la imatge (...), son mediadors de la identitat dels paisatges. Son instruments per a la 
seva projectació” (Goula, 2007: 95). 
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 Camí de Son Lleig        Carrerassa de Vernissa 

 
Fig. 333 Estudi de la llegibilitat de la part est del conjunt de pedreres de Son Font – Son Morei – Vernissa Vell des del camí PMV-3411 que uneix Muro amb Santa Margalida. En vermell hi trobem les parts visibles des del recorregut del cami, la resta és imperceptible. A la part inferior 
s’acompanya de la lectura de la imatge (pla vertical) del recorregut, mitjançant la narrativa. Els asteriscs mostren on es situen les pedreres de marès. Elaborat per l’autora, 2015. 
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4.5.1. La influència com a intensitat de la memòria i la llegibilitat dels conjunts 

 

L’existència dels conjunts de pedreres en el territori de l’illa, tot i que aparentment es produeix de manera casual, provoca 

l’efecte de l’existència de certes intensitats en el paisatge que evidencien l’existència de les pedreres de marès en el territori. 

Com hem vist a varis conjunts de pedreres la seva formació es produeix, en moltes ocasions, per la localització progressiva 

de noves pedreres a territoris on aquestes ja existien, ja fos per una qüestió vinculada al coneixement empíric721 del territori 

per a evitar el fracàs d’ubicar una nova pedrera a un lloc desconegut (si a un determinat lloc existeixen bones pedreres, 

fàcilment a devora d’aquest també s’hi trobarà bon marès per a poder localitzar noves pedreres), per l’aprofitament d’elements 

colaterals necessaris per al transport de marès (infraestructura ferroviària, camins...) o per haver-se finalitzat el potencial de 

la pedrera de marès i per a continuar amb el desenvolupament de l’activitat a la parcel·la on es té permís per extreure la 

pedra. En qualsevol cas, es detecta que la presència d’una pedrera en el territori genera un efecte clar d’influència per a 

l’aparició d’altres pedreres sobre el mateix territori, que es manifesta en temps successius i, per tant, caracteritzant els 

diferents patrons del paisatge vinculat a les pedreres de marès. La influència es manifesta com a reverberació del procés 

de generació del propi paisatge i també com a element essencial per a la seva nova percepció. 

 

Estudiar cada pedrera des de la seva localització en el paisatge a partir del concepte de la influència, es a dir, com es 

manifesta cap al seu entorn, quines reverberacions ocasiona i com respon l'entorn envers ella s’ha pogut llegir des de, 

principalment, les variables intangibles com el temps o les visibilitats. Des d’aquesta mirada, la influència es pot llegir com 

a una característica pròpia dels conjunts de pedreres, que deriva al pensament “pedreres atreuen altres pedreres”. També és 

una variable que permet intensificar l’experiència de la percepció dels conjunts de pedreres, ja que quantes més pedreres 

existeixin en un àmbit proper més possibilitat de visibilitat tindran aquestes, o el que seria el mateix, la influència condiciona 

 

721 Recordem l’article d’Onofre Llinàs on explica quin era el mètode per començar les antigues pedreres de s’Arenal (tant a la part de Llucmajor com a la de 
Palma): “escollit el lloc sempre devora pedreres ja acabades, raonat per la facilitat per abocar-hi en elles pes pedres, terra, els enderrocs i el picadís, a més 
s’aprofitaven restes de la pedrera anterior per muntar el carregador” (i posteriorment el molí) (1993: 13). De les pedreres antigues, el trencador també extreia 
coneixement directe “de les diferents capes d’argila, llivanyes i duresa del marès, no sempre igual fins i tot a la mateixa finca” (1993: 13).  
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la capacitat de mostrar-se de cada pedrera de marès en una relació inversament proporcional al número de pedreres que 

s’ha de percebre722.  

 

Per tant, la capacitat de manifestació de la influència de les pedreres anirà directament relacionada amb la capacitat perceptiva 

que ens proporcioni el recorregut del conjunt de pedreres, és a dir, si en el recorregut públic no existeix cap pedrera 

llegible, per moltes que n’hi hagi, no en veurem cap. Per tant, la influència sí que es pot entendre com a element generador 

dels conjunts, però depèn de la seva llegibilitat723 per a poder-se percebre d’una manera clara.  

 

Igualment, la percepció de múltiples pedreres de manera successiva en un conjunt augmenta la percepció del conjunt com 

a patró, per la repetició d’un dels elements: la pedrera, esdevenint una narrativa724 del territori, on les pedreres de marès 

que es perceben proporcionen un efecte sorpresa per fer-se evidents gairebé en el lloc on existeixen (és a dir, no són un 

element que veiem des de la llunyania i anem percebent-lo progressivament). Si aquesta sorpresa apareix en varies ocasions, 

la intensitat de la percepció del conjunt augmenta exponencialment.   

 

 

La llegibilitat dels conjunts de pedreres o la seva capacitat de mostrar-se 

Estudiar les visuals725 dinàmiques que ofereix el sistema de camins (públics) vinculats a les pedreres permet afirmar que en 

massa ocasions els conjunts de pedreres no es mostren dins del que abasten els àmbits visuals que permeten percebre 

aquests camins, principalment, per trobar-se a l’interior de les parcel·les. Per tant, una de les primeres condicions per a que 

una pedreres de marès sigui llegible serà la seva proximitat a una traça de comunicació de caràcter públic726. 

 

722 Aquesta relació és molt fàcil d’entendre mitjançant un exemple: és més fàcil veure una pedrera tota sola que varies a la vegada (pensant en que ens trobam 
en un paisatge pla i que els camps visuals són molt curts, dins un camp visual probablement hi entrarà no més d’una pedrera) però la suma de successives 
percepcions de varies pedreres permet conformar una imatge molt més potent, principalment per la repetició.  
723 Un conjunt de pedreres (hipotètic) amb molta llegibilitat hauria estat generat des d’una gran influència de les pedreres, però també aquestes serien molt 
visibles des del recorregut vinculat al conjunt (no tindrien elements que les ocultessin) i es manifestarien en un ritme suficient com per poder generar una 
seqüencia continua de percepcions de pedreres de marès. Aquest ritme, en termes de territori, es traduiria en una proximitat de les pedreres de marès entre sí.  
724 La narrativa, segona Maria Goula, és una evolució de la seqüència. El concepte de narrativa, resol les mancances de la seqüencia (que no incorpora el temps) 
i “s’enriqueix amb la discontinuïtat de la percepció i la memòria” (Goula, 2007: 139). 
725 La visibilitat d’un lloc va lligada a la creació de la noció d’aquest lloc (Tuan, 2001). 
726 L’accés lliure de les persones per aquestes traces de comunicació (que poden ser camins, carreteres o la mateixa costa de l’illa, que tot i no tenir definits 
camins es pot recórrer lliurement) és indispensable per a poder percebre les pedreres. La condició pública implica el moviment lliure de manera implícita.  
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L’altre condicionant de la llegibilitat de les pedreres és la capacitat d’incorporació de la component vertical del territori, per 

a captar la seva tridimensionalitat. Com hem vist, la geologia del marès esdevé territoris pràcticament plans i per això les 

pedreres de marès sempre es desenvolupen des de la cota del terreny cap a l’inferior. La seva volumetria no es visible 

des de la llunyania (com seria el cas de les graveres que hem vist a la Fig. 77) sinó que necessita la proximitat que 

explicava abans per a poder percebre la component vertical. Per tant, la lectura d’aquesta component vertical també és 

indispensable per a llegir cada pedrera i, per extensió, per a llegir cada conjunt de pedreres.  

 

La convivència de les pedreres amb l’estructura prèvia a elles produeix una integració total d’aquests espais en el seu entorn 

immediat. La seva activitat no es contraposa amb les trames del mosaic agrícola preexistent i això fa que, a no ser que 

algun dels seus costats es trobi tocant a un camí, afinant la frontera entre el públic i el privat, aquestes no produeixen 

cap efecte d’influència de la seva existència en la seva percepció. Analitzant les visuals (Fig. 333) vinculades al recorregut 

d’un dels conjunts més paradigmàtics (el de Son Font – Son Morei – Vernissa Vell) veurem que la gran integració de les 

pedreres en el seu entorn727, juntament amb la seva situació interior a les parcel·les i la posició allunyada del camí públic, 

generen una molt baixa llegibilitat del conjunt.  

 

Aquesta manca de llegibilitat des de la percepció és molt important per reconstruir la presència real de les pedreres de 

marès, però com veiem, l’element que més condiciona aquesta percepció és la posició i tipologia de la traça de recorregut 

que s’hi pugui vincular. 

 

727 L’entorn on es situa aquest conjunt de pedreres és un dels més habituals, ja que es troba al mig del mosaic agroforestal tant característic de Mallorca. 
Aquest, a banda de combinar tessel·les de conreus de secà amb tessel·les de bosc mediterrani (conegut com garriga), es troba caracteritzat per la vegetació 
lineal de marge, en les delimitacions de les diferents parcel·les (molt habitualment construïdes amb murs de pedra seca o de marès). Les parcel·les de conreus 
són les més visibles, però les visuals finalitzen al xocar amb la vegetació lineal dels marges, que es converteixen en pantalles que no permeten el traspàs de la 
visual. En molts de casos, les pedreres de marès es situen a l’interior d’aquests marges vegetats, per la qual cosa queden totalment amagades. 
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4.5.2. Els Conjunts de Pedreres i les Unitats de Paisatge 

 

Com s’ha desenvolupat anteriorment728, les actuals Unitats Paisatgístiques de Mallorca han estat definides bàsicament per les 

condicions fisiogràfiques del territori i abastant àmbits d’extensió molt gran. Pel que fa a les caracteritzacions en àmbits més 

petits, corresponents a les subunitats, s’incorporen amb més detall aspectes del funcionament del territori (diferenciant entre 

territoris urbans i rústics, la seva posició geogràfica, els usos majoritaris del sòl...) però segueixen observant-lo des d’una 

mirada molt general, geogràfica i epidèrmica.  

 

Si creuem les dades dels vint-i-sis conjunts de pedreres amb les actuals Unitats de Paisatge proposades pel PTIM (veure 

Fig. 334) veurem que no es produeix pràcticament cap coincidència entre uns i altres, principalment, perquè hi ha conjunts 

de pedreres a totes les unitats de paisatge. En aquest moment és molt útil recuperar la revisió729 del concepte d’unitat del 

paisatge proposada per Maria Goula que l’entén “no sols com un concepte relacionat amb la base descriptiva geogràfica 

sinó, més bé, com l’instrument per excel·lència de descripció dels paisatges contemporanis” (Goula, 2007: 33), evolucionant la 

definició d’unitat de paisatge a “una versió de la unitat que (...) es caracteritza per tenir límits menys definits” (Goula, 2007: 

37) i que, per tant, implica “qüestionar els límits (...) i a la vegada incorporar lectures d’altres escales” especialment 

relacionades amb la dimensió perceptiva del paisatge (quin és l’àmbit visual corresponent amb la unitat). Si revisem les 

lliçons apreses de la redacció dels set Catàlegs de Paisatge de Catalunya730 és evident que un dels temes clau és la 

 

728 Veure apartat 2.2.5 Legislació sobre pedreres 
729 Maria Goula entén que és necessari redefinir el concepte clàssic d’unitat de paisatge associat “a una mirada generalista, és a dir, amb descripcions o 
categories espaials que oscil·len entre regions o unitats geogràfiques que solen ser les localitzacions especifiques del tipus geogràfic” (Goula, 2007: 241) del 
qual s’ha qüestionat àmpliament la seva capacitat per a caracteritzar les diverses realitats dels territoris de finals de segle XX (Goula, 2007: 33). La unitat de 
paisatge, segons l’autora, ha tendit a simplificar-se i a definir-se per allò predominant o allò representatiu, deixant de banda les especificitats pròpies del territori 
que, per no ser generals, no formaven part de les identificacions de les unitats de paisatge. Fins a aquest moment “les unitats tradicionals de paisatge es 
refereixen, sobre tot, a condicions fisiogràfiques que pareixen permanents i, per aquesta raó, es consideren estàtiques i no arriben a identificar espacialment 
situacions contemporànies complexes (Goula, 2007: 33). Nogué, Sala i Grau també reconeixen la necessitat de canviar el paradigma metodològic d’identificació 
de les unitats de paisatge, que no oblidem que és un recurs “per a delimitar i caracteritzar les tipologies de paisatge” (2016: 49). Aquests autors afirmen que 
existeixen dues metodologies tradicionals per a delimitar i caracteritzar les unitats de paisatge. La primera, des d’una visió sistèmica, consisteix en “dividir els 
paisatges en unitats cada cop menors amb la voluntat d’explicar l’estructura i la dinàmica dels paisatges, posant l’accent en les interaccions existents entre els 
diversos components” (Nogué, Sala i Grau, 2016: 49). La segona, des d’una visió relacionada amb els estudis regionals, es basa en “dividir els paisatges en 
unitats coherents des del punt de vista morfològic i funcional, amb la intenció de caracteritzar els agents i les dinàmiques que mantenen la particular fesomia 
de cada unitat resultant” (Nogué, Sala i Grau, 2016: 49).   
730 La metodologia realitzada per a la redacció dels catàlegs de paisatge de Catalunya reconeix aquesta nova definició del concepte d’unitat del paisatge, entesa 
no només com “la delimitació d’una combinació específica d’elements merament estructurals, com el relleu, la vegetació o els usos del sòl (sinó que) considera 
també les relacions particulars (socials, econòmiques, culturals) que s’han establert entre un territori i els seus habitants i que configuren part de la identitat de 
les persones que hi viuen” (Nogué, Sala i Grau, 2016: 49).  
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definició dels límits de les unitats de paisatge que han de reconèixer els “elements naturals, patrimonials, visuals i perceptius 

que distingeixen un determinat paisatge d’un altre”. Segons la metodologia proposada per l’elaboració d’aquests catàlegs 

existeixen sis variables paisatgístiques que s’han de considerar per a la definició de les unitats, que són “els elements 

fisiogràfics, els usos del sòl, la dimensió històrica del paisatge, les visibilitats, les dinàmiques i la percepció i el sentiment 

de pertinença” (Nogué, Sala i Grau, 2016: 52). Com veiem, es proposa incorporar quatre variables que desenvolupen un dels 

aspectes més importants de la mirada del paisatge: la seva condició dinàmica i la seva percepció. En el cas de les Unitats 

Paisatgístiques del PTIM aquestes quatre variables clau no s’han contemplat. Des d’aquesta mirada, seria necessària una 

redefinició de les Unitats Paisatgístiques, en una futura revisió731 del PTIM, incorporant aquestes noves variables que permetrien 

deliminar unes unitats molt més complexes i properes a la realitat.  

 

Així mateix, crec que seria molt interessant incloure els conjunts de pedreres com a un tipus de paisatge més a incorporar 

a les Unitats de Paisatge. Per aquest motiu, voldria recuperar el concepte d’unitat flexible, proposat per Maria Goula (2007: 

247) i evolucionar-lo al concepte d’unitat transversal. Aquest nou concepte proposa un tipus d’unitats els límits de la qual no 

s’entenen com a excloents respecte altres possibles unitats sinó al contrari. Responent a la lectura de que el paisatge de 

pedreres no genera un paisatge de nou sinó que evoluciona l’existent ja que es forma mitjançant les petites modificacions 

en el paisatge preexistent sense alterar-ne les geometries prèvies, ens trobem davant d’un paisatge que pot tenir múltiples 

imatges fisiogràfiques i d’usos, però que en canvi la presència de les pedreres de marès, com a conjunt, ofereix una 

homogeneïtat en quant a memòria i percepció i també la possibilitat per percebre aquest sistema. És per això que es vol 

remetre a la idea de la Unitat de Paisatge Transversal, entesa com el reconeixement de la identitat del paisatge de pedreres 

superposada a altres paisatges identitaris, on la transversalitat permetria localitzar aquesta nova unitat de manera superposada 

a les delimitacions d’altres unitats. La delimitació geogràfica d’aquesta Unitat de Paisatge Transversal respondria a les 

delimitacions dels Conjunts de Pedreres i permetria ser reconeguda com a paisatge singular, en l’escala del lloc, i com a 

patró de paisatge, en l’escala de paisatge i territori. 

 

731 Des de l’any 2017 el Consell de Mallorca s’està redactant, per part del Consell de Mallorca, una Revisió Parcial del Pla Territorial de Mallorca, de la qual se 
n’ha publicat un esborrany. A aquest document no es fa referència a la redefinició dels àmbits de les Unitats Paisatgístiques.  
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4.6. TRETS ESSENCIALS DE LES PEDRERES DE MARÈS 

 

Un dels objectius de la recerca és la reconstrucció del Territori de Pedreres (entès com l’acumulació del present, del passat 

i del futur de les pedreres de Mallorca) i el descobriment del Paisatge de Pedreres (que recupera, identifica i incorpora la 

memòria de les pedreres i en permet la seva percepció). La lectura, mitjançant cartografies, imatges i documents, realitzada 

fins al moment permet entendre, ara sí, les pedreres com a paisatge, en aquest cas, corresponents a traces d’una de les 

seves modificacions. Com hem vist també, les pedreres de marès, com a paisatge dinàmic que són, formen part de diferents 

moments del territori a nivell temporal, inclús, tenint-les en compte com a paisatges latents732, és a dir, en evolució constant.  

 

Les 1.420 pedreres cartografiades, organitzades en els vint-i-sis conjunts, permeten ser llegides com a part de l’estructura del 

lloc, és a dir, com a part de “l’ordre global que fa un indret diferent i característic” (Barba, 1982: 60). Des d’aquesta mirada, 

l’interessant serà poder extreure les lògiques de relacions733 entre el lloc i les pedreres així com entre les pròpies pedreres. 

L’intent d’extreure aquestes lògiques, les quals permetran llegir el genius loci734 de les pedreres, servirà per a poder-les 

aplicar com a eina de projecció de futures pedreres per a intensificar la seva identitat com a paisatge.   

 

Com s’ha explicat extensament als apartats 4.2 La cartografia com a eina de transcripció de la mirada i 4.5 Els conjunts 

de pedreres, patrons en el paisatge, l’objectiu de llegir el Paisatge de Pedreres mitjançant la cartografia és descobrir 

l'existència de patrons repetits per a revelar l’estructura de paisatge de les pedreres de marès, que servirà per a incorporar 

una nova visió cap al paisatge de l'illa, entenent que les pedreres en són una part intrínseca i inherent i no excepcions. 

Aquesta cartografia, entesa com a eina de construcció de coneixement, no només ha incorporat elements físics del lloc (com 

la morfologia de les pròpies pedreres, la topografia del territori, l’estructura parcel·laria en que es situen, els camins i traces 

 

732 La importància d’entendre les pedreres de marès com a paisatge viu és tal que mereixerà un apartat que desenvoluparà més la idea de paisatge latent. El 
trobarem a continuació a l’apartat 4.6.3 Paisatge latent versus paisatge relíquia. 
733 La comprensió de les pedreres com element de paisatge que es relaciona amb el seu entorn implica entendre-les com a part d’un ecosistema. Per aquest 
motiu intentaré desenvolupar més extensament aquest concepte a l’apartat 4.6.1 La construcció d’un ecosistema. 
734 Norberg-Shulz, que és qui va introduir el concepte de genius loci quan intenta llegir l’estructura del lloc arriba a la conclusió que aquesta “hauria de ser 
descrita en termes de “paisatge” i d’“assentament”, i analitzada mitjançant les categories d’”espai” i “caràcter”. Mentre que l’espai indica l’organització 
tridimensional dels elements que composen el lloc, el “caràcter” denota l’atmosfera general, que representa la propietat més comprensiva de qualsevol lloc” 
(Norberg-Schulz, 1980: 11). Els conceptes d’espai i caràcter que proposa l’autor segueixen sent vigents per a la lectura del paisatge, però especialment, per les 
pedreres per trobar-se en elles aquests dos conceptes molt ben representats. 
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Fig. 335 (imatges 1 i 2) Conjunt de pedreres de Santa Margalida (1956-2015) 
Fig. 336 Conjunt de pedreres de Santa Margalida (1956-2015) 
Fig. 337 Pedrera de Vinromà (MR03), en planta un cub perfecte 
Fig. 338 Pedrera de sa Gruta Perregó (MC23), en planta dos cubs maclats 
Fig. 339 Parets geomètriques d’una pedrera d’extracció mecanitzada, pedrera de Vernissa Vell (SM01) 
Fig. 340 Parets orgàniques d’una pedrera d’extracció manual, pedrera de Son Jaume Andreu (MC02) 
Fig. 341 Mur de tancament de la parcel·la (pedra seca) coincidint amb el límit de la pedrera, pedrera Anita (SS08) 
Fig. 342 Vegetació de marge consolidada al límit de la pedrera, Ses Pedreres Noves (LL25) 
Fig. 343 Pedrera inactiva regenerada de manera natural, pedrera de Sa Teulada (SM02) 
Fig. 344 Pedrera vista des del camí al seu límit, pedrera de Vernissa Vell (SM02) 
Fig. 345 Rampa d’accés al fons de la pedrera, Ses Pedreres Noves (LL25) 
Fig. 346 Escletxa d’accés al fons de la pedrera, pedrera de Vinromà (MR03)
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de comunicació, la vegetació...) sinó que també ha intentat recollir la memòria del lloc. Aquesta lectura permet entendre quina 

és la identitat de les pedreres de marès, no des de les seves formes o morfologies sinó des de les seves lògiques 

abstractes d’implantació, des de les regles de generació de l’espai o de les relacions que s’estableixen amb altres elements. 

Els trets de les pedreres que es tractaran aquí no es poden entendre com un manual de com reproduir un conjunt de 

pedreres sinó com un procés o una metodologia de lectura dels seus patrons735 per a intervenir en els conjunts existents 

o per a generar-ne de nous. Entendre el paisatge és poder actuar amb ell, entendre com funciona permet continuar el seu 

recorregut de manera natural. 

 
 
Les pedreres de marès s’organitzen en conjunts 

El primer tret de les pedreres de marès que configura més intensament la seva identitat és el fet de que ja no es pot 

pensar més en elles com a elements aïllats sinó que una pedrera sempre forma, ha format o formarà736 part d’un conjunt 

de pedreres. L’existència dels vint-i-sis conjunts en el territori de l’illa demostren que aquestes no es situen de manera 

independent a altres pedreres sinó que cerquen la proximitat física entre elles (Fig. 335). Això és el que he anomenat 

influència737 o reverberació de les pedreres i que és el que origina tots els conjunts, que alhora es poden entendre com 

un patró de paisatge derivat d’un procés de successió ecològica738.  

 

735 Simon Bell veu en el reconeixement dels patrons de paisatge l’eina per a intervenir-hi. Alhora entén els patrons com a resultat de processos ecològics o de 
l’activitat transformadora: “sigui quina sigui la nostra visió, el nostre bagatge cultural o els valors que donem a determinats paisatges, els percebem, al nivell 
més bàsic, estructural com a patrons. Des de la primera interacció sensorial amb un nou entorn intervenim en la resposta estètica formal i, com a part d’aquest, 
busquem donar sentit a la seva estructura i composició. (...) En lloc de veure aquests patrons com un simple quadre (...) és vital que entenguem els seus orígens, 
sobretot si som un dissenyador que vol canviar-los (...). Alguns patrons poden ser el resultat de processos ecològics purs que interaccionen amb la forma del 
terra i el clima; d’altres són el resultat de l’activitat humana que interacciona amb processos naturals, però no estan planificats ni dissenyats conscientment 
amb cap objectiu estètic. Aquests paisatges autoorganitzats poden resultar molt atractius. Tot i això, altres patrons estan dissenyats específicament per apel·lar 
als nostres sentits estètics. Cap d’aquests patrons és estàtic; tots estan sotmesos a l'evolució i al canvi en el temps, com a resultat de processos naturals o 
creats per l'home (…) Si per tant podem identificar la morfologia d’un paisatge, posar-la en el seu context cultural i comprendre els processos que l’han format, 
podem utilitzar aquesta informació per informar sobre decisions sobre el seu futur ús, conservació, gestió o desenvolupament. Podrem predir els patrons que 
seran derivats de determinats canvis i jutjar-los des del punt de vista estètic” (2005: 8). A aquestes aportacions, Spanou hi afegeix l’experiència de la percepció 
del paisatge com un element més del patró de paisatge, que defineix com “un sistema de relacions entre processos, naturals i/o culturals, interconnectades en 
una estructura d’una forma especifica d’experimentació corporal” (2014: 17). 
736 En moltes ocasions els conjunts de pedreres detectats estan format per pedreres que ja han desaparegut del paisatge actual (principalment per mor d’haver-
les tapat, esborrant així les seves marques del territori). 
737 El concepte d’influència s’ha desenvolupat a l’apartat 4.5.1 La influència com a intensitat de la memòria i la llegibilitat dels conjunts. 
738 La definició d’aquest concepte de successió ecològica que interessa és el que proposa Xavier Mayor que l’entén com “una propietat emergent dels 
ecosistemes per la qual podem observar com, a partir de la dinàmica del medi i de la pròpia activitat de les espècies que el formen, s’estructuren i es tornen 
complexes, especialment en absència de pertorbacions. (...) És precisament per aquests canvis que cal entendre el funcionament de la natura en termes d’un 
gran dinamisme i de gran complexitat. Un dinamisme i complexitat que es dona per si sol i que escapa a qualsevol control generalitzat” (Mayor Farguell, 2008: 
31-32) a diferència de la més estesa proposada, per exemple, per Forman i Godron que l’entén com un procés lineal amb un clímax final:  “un procés direccional 
de substitució d’espècies, sovint conduint una sèrie d’etapes reconeixibles cap a una comunitat clímax” (1985: 600).  
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Tot i l’existència evident d’aquests conjunts, la imatge que podem percebre, de la seva totalitat, és molt fragmentada per 

mor de no poder visualitzar completament i des del recorregut proper totes les pedreres existents en el conjunt, per tant, 

els conjunts de pedreres tenen molt poca presència cap a l’exterior. Això comporta que la percepció dels conjunts necessita, 

en un inici, d’un element de lligam d’estructura de paisatge que permeti recorre’l (com seria el cas d’un camí, o el que a 

vegades he anomenat una traça de comunicació). Si, vinculats als conjunts, trobem altres elements que millorin la transmissió 

de tots els elements que conformen la totalitat del conjunt, com per exemple, un element de talaia, la seva percepció seria 

molt més completa.  

 

La percepció dels conjunts de pedreres, molt habitualment, depèn de l’existència d’una pedrera que actua com a reveladora 

o desencadenant del conjunt, és a dir, una vegada vista aquesta pedrera es desencadena una percepció renovada del mateix 

paisatge, més atenta a la detecció d’altres pedreres. L’únic element de lligam present a tots els conjunts és l’estrat geològic 

del marès, que uneix totes les pedreres en el subsol, tot i que aquest és invisible des d’una mirada al paisatge. 

 

Les pedreres de marès són espais geomètrics i de mida petita 

La tècnica d’extracció del marès (mitjançant l’obtenció de paral·lelepípedes de pedra739) genera espais d’una geometria pura 

que es caracteritza per esdevenir cubs o prismes excavats a la pedra (Fig. 337). Quan s’excava una pedrera s’obté un únic 

forat que es va desenvolupant en profunditat, com he explicat a l’apartat 2.4.2 L’extracció mecanitzada del marès, el qual 

pot evolucionar a un segon forat (de morfologia equivalent) moltes vegades maclat a la primera pedrera (com passa a la 

Fig. 338). Les parets d’aquestes són plans verticals perfectes, ortogonals entre sí, i es troben texturitzades per les marques 

de les regatadores (Fig. 339) les quals permeten també llegir una gran quantitat d’informació geològica740. L’aspecte visual 

 

739 Com hem vist anteriorment, existeix un altre material derivat del marès que és el picadís. Les pedreres que extreuen aquest material normalment són 
l’evolució d’una antiga pedrera de blocs de la qual ja no hi ha marès consistent per a poder-se extreure en forma de bloc i per això s’extreu en forma d’àrid (el 
picadís). El material resultant que s’extreu (en forma i dimensions) defineix l’espai generat i, com és evident, les pedreres de picadís no poden tenir les formes 
geomètriques característiques de les de marès. Aquestes pedreres habitualment també són de dimensions molt majors que les de blocs de marès i per aquest 
motiu aquestes pedreres no comparteixen aquest tret essencial amb les de blocs. S’ha de dir, però, que la majoria de pedreres de marès que existeixen a 
Mallorca extreuen blocs i no picadís.  
740 Mateos, Durán i Robledo (2011) recorden que actualment dues pedreres de marès de Mallorca es troben catalogades com a Geosites per part de l’Instituto 
Geológico y Minero de España, concretament, les pedreres de Son Mosson i Son Manuel, de Palma (PM09 i PM08), també conegudes com Es Carnatge, i la 
pedrera de s’Estret des Temps, a Santanyí (ST08). Els Geosites són llocs que representen els esdeveniments geològics més importants del territori. 
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de les pedreres de marès, com han reconegut varis autors741, posseeix un gran atractiu estètic ja sigui per la seva puresa 

de formes com per l’espectacularitat de trobar-se a l’interior de la terra.  

 

La situació excavada, des del pla horitzontal exterior cap a cotes inferiors, concedeix a les pedreres de marès la particularitat 

de ser espais on la llum (en aquest cas solar) és el que permet mostrar la geometria del propi espai excavat, és a dir, 

es converteixen en la “representació i escenificació de la llum” que en el cas de les pedreres es tracta d’una llum totalment 

zenital que provoca que l’espai “adquireixi una dimensió dramàtica (...) que crea un efecte teatral” (Torres, 2005: 96). La 

llum zenital és el que, també segons Elias Torres, mostra l’ànima d’un espai arquitectònic ja que, igual que l’aigua, la llum 

defineix i omple l’espai que il·lumina, és un fluid que ocupa i mostra la forma de l’espai i, en el cas de la llum zenital, 

que és l’única present a les pedreres de marès, és el que ell anomena llum de gruta (2005: 20). La llum és la que 

mostra d’una manera més evident la geometria pura de l’espai de les pedreres, on sempre hi ha alguna de les seves cares 

en ombra i la resta intensament il·luminades, inclús arriben a enlluernar a qui es trobi al seu interior. L’experiència d’estar 

a l’interior d’una pedrera de marès ve molt condicionada per la llum. 

 

Les proporcions i mides d’aquests espais es caracteritzen per recordar-nos, per mor de la seva geometria ortogonal, a espais 

construïts habituals les mides742 dels quals s’aproximen a les d’una església, un teatre... mides i formes amb les quals hi 

estem familiaritzats743, és a dir, són espais que surten d’allò habitual però que encara tenen una escala abastable per a les 

persones. 

 

 

741 Laetitia Sauleau Lara les descriu com un gran museu a l’aire lliure (un testimoni en tres dimensions d’un ofici artesanal), una catedral en negatiu, una 
monumental escultura excavada en el paisatge... (2002: 119-120), Rosa Barba com “espais que meravellen per la seva grandesa (...) quan apareixen com 
aquestes formes pures que neixen més enllà de l’ús i presenten l’oportunitat d’una experiència espacial que ens recorda quantes vegades hem volgut buscar 
l’arrel de l’art en la natura” (1999b: 37) i Galvañ i Ferrer les descriuen com “impressionants recintes que, com realitats arquitectòniques amb qualitats espacials 
i estètiques han de ser objecte de consideració” (1997: 57), entre d’altres. Des de la premsa també se les ha descrit com “arquitectura en negatiu” (Unceta, 2007) 
o com a “testimoni etnològic i pels seus valors estètics i naturalístics, les pedreres de l’illa mereixen atenció. (...) Les pedreres constitueixen llocs absolutament 
únics. (...) representen espais únics per al seu aprofitament estètic. La sonoritat al seu interior troba matisos increïbles, mentre que la grandiositat dels interiors 
permet la instal·lació d’auditoris o centres d’espectacles, com s’ha fet a Ciutadella” (Garrido, 2010b). 
742 Les pedreres de marès de dimensions més grans que s’han cartografiat són les de Ses Pedreres Noves (LL25) que correspon a un prisma de 45x55m en 
planta (i uns 25 de profunditat) o la de Vernissa Vell (SM01) que correspon a un prisma de 40x70m de planta (i també uns 25m de profunditat).  
743 Aquestes mides resulten especialment petites quan les comparam amb les mides d’altres tipus de pedreres, com hem vist a l’apartat 2.3 Pedreres versus 
Pedreres de marès. 
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En el cas de les pedreres d’extracció manual de marès, com s’ha explicat a l’apartat 2.4.1 L’extracció manual del marès, 

tot i extreure també els paral·lelepípedes de pedra, esdevenen espais també geomètrics però amb components més orgàniques 

(Fig. 340). Les mides dels espais resultants són realment molt petites, gairebé equivalents a habitacions domèstiques. Les 

parets d’aquestes pedreres tenen una textura més uniforme on es veuen les marques de les eines manuals molt més 

homogènies en la pedra.  

 

Les pedreres de marès no alteren el paisatge preexistent sinó que en són un estrat més 

Les pedreres de marès són un paisatge integrat en l’estructura preexistent del territori ja que mai alteren la parcel·lació 

prèvia del lloc on es situen744. Igualment, en la seva forma de col·locació, conserven les direccions i les lògiques del 

parcel·lari situant-se en paral·lel als murs de tancament de les parcel·les (Fig. 341) o inclús rasants a ells, per tant, es 

tracta d’un paisatge compatible geomètricament i morfològica amb l’estructura del lloc. La geometrització característica del sòl 

rural mallorquí comparteix les lògiques de les pedreres de marès i determina els límits reals d’aquestes. Això va relacionat 

amb el tret anterior sobre les mides de les pedreres, les quals es podrien limitar amb l’estructura preexistent del lloc on 

s’ubiquen. 

 

En moltes ocasions, als murs de divisió de les parcel·les (habitualment construïts amb pedra seca o marès) es desenvolupa 

vegetació de marge que actua de filtre per a les pedreres de marès, és a dir, les pedreres queden amagades darrere 

aquestes pantalles vegetals (Fig. 342). És important recalcar que aquesta estructura prèvia de paisatge ja havia estat generada 

per l’home i, per tant, aquestes pedreres es poden entendre com un estrat més en l’evolució d’aquesta estructura, ja que 

sumen informació i complexitat sense destruir la preexistència. Aquesta condició fa que les pedreres de marès puguin ser 

enteses com un element més del mosaic paisatgístic en el que s’implanten, ja que la seva existència no altera el seu 

funcionament. Característica que es fa molt evident quan es llegeixen els ortofotoplànols d’on es situen, on queden tan 

integrades en el territori que el seu reconeixement no és per res evident. 

 

 

744 Aquest tret és una constant observada en la totalitat de les pedreres de marès cartografiades excepte en el cas de la de Cas Villafranquer (PT01) la qual, per 
no trobar-se limitada per estructures de territori previ, ha pres unes dimensions totalment desproporcionades en comparació amb la resta de pedreres 
(180x200m en planta).  
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Les pedreres de marès poden servir d’orientació geogràfica 

Excepte les pedreres situades vora la mar, que es situen perpendiculars o paral·leles a la línia de costa, l’espai excavat de 

les pedreres de marès segueix la direcció dominant de l’illa, paral·lela a la Serra de Tramuntana, explicada a l’apartat 2.2.4 

L’essència del territori: el marès. Aquest fet pot permetre orientar-nos respecte el nord simbòlic de l’illa quan ens trobem 

dins una pedrera, que respon a una lògica orientativa d’escala territorial. Aquest fet es pot reconèixer per mor de que les 

pedreres són espais on es pot llegir la seva direccionalitat marcada per l’ortogonalitat, a diferència de la resta de pedreres 

on no existeix cap direcció predominant.  

 

Les pedreres de marès tenen capacitat d’autoregeneració 

A les pedreres de marès on ja no s’extreu marès i a les quals no s’hi ha fet cap actuació de restauració s’hi troba una 

gran quantitat de vegetació nascuda de manera espontània que colonitza l’espai de la pedrera i el recupera de manera 

natural, retornant-lo com a part de l’ecosistema previ (Fig. 343). La imatge de les pedreres de marès reconquerides per la 

vegetació és el paradigma de com l’extracció del marès és compatible amb el paisatge previ atès que quan s’acaba la 

intervenció humana aquest és capaç de regenerar-se d’una manera autònoma. Aquesta condició és molt interessant, atès que 

com he explicat a l’apartat 1.1 Tema, una de les motivacions principals de la recerca neix de qüestionar-se l’obligatorietat 

de restauració de les pedreres de marès tal i com normativament es realitza a l’actualitat. Per aquest motiu, la capacitat 

autoregenerativa de les pedreres s’estudiarà amb més detall a l’apartat 4.6.1 La construcció d’un ecosistema. 

 

Els conjunts de pedreres de marès són paisatges plans  

La geologia sedimentària del marès fa d’aquest territori un paisatge pla. Aquesta característica fa, per una banda, que les 

pedreres de marès es desenvolupin sempre des de la cota del territori cap avall, excavant-se sempre en profunditat. Aquest 

simple fet és el que fa que siguin paisatges pràcticament invisibles745 ja que aquestes no modifiquen l’horitzó746 i, per tant, 

costa molt més de detectar els canvis que provoquen. Aquesta invisibilitat és una de les característiques més importants de 

la identitat de les pedreres de marès.  

 

745 Rellegir la nota 703. 
746 Quan Rosa Barba, Maria Goula i Anna Zahonero es refereixen a l’impacte visual de les pedreres d’àrids ho atribueixen de manera especifica a la “vulneració 
de l’horitzó” com a mostra “d’una de les formes de degradació del paisatge” (1995: 64). 
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Per mor de ser paisatges plans, per ser vistos necessiten d’elements de referència o de senyalització que actuïn com a 

landmarks, o bé d’elements atalaia que permetin veure’ls des d’una altra perspectiva, tot i que això podria distorsionar la 

percepció de profunditat de les pedreres per visualitzar-les des d’un punt de vista no natural. La visibilitat de les pedreres, 

per tant, depèn d’establir (o trobar) un punt mirador que permeti, en la visualització del primer pla, percebre la pedrera. 

Aquest mirador s’ha de situar, necessàriament en la frontera entre l’espai públic i el privat, ja que les pedreres son espais 

privats i, com a tals, es situen en relació a la parcel·la a vegades tocant al límit i a vegades al seu interior. Si l’element 

de lligam (el recorregut) que permet visualitzar la pedrera no passa per un d’aquests punts de contacte amb aquesta serà 

molt difícil poder-la apreciar. El camí, i el seu recorregut, serà per tant el mitjà en el que la pedrera es fa visible (Fig. 

344) o invisible, fet que implica considerar-lo om a prolongació de la pròpia pedrera (o del conjunt de pedreres) ja que 

funciona com a sistema.  

 

Els conjunts de pedreres de marès van vinculats a una traça de comunicació 

Com s’ha vist abans, aquesta traça de comunicació és l’element necessari per a que les pedreres puguin ser percebudes i, 

com tal, possibilita la realització d’un recorregut que permeti situar-se i comprendre el seu paisatge. Alhora és un dels 

elements que permeten la incorporació de la component vertical, lligada a la visibilitat, necessària per a captar la 

tridimensionalitat del paisatge.   

 

Els conjunts de pedreres de marès permeten ser vistos des de defora i des del seu interior 

La pròpia morfologia vinculada a l’extracció del marès implica que aquestes s’han de poder recórrer, com a mínim per a 

extreure el bloc de marès cap a l’exterior. Això genera que, sense fer res, siguin paisatges els quals poden ser recorreguts 

internament alhora que externament. Aquests recorreguts generen espais interessants complementaris a la pròpia forma de la 

pedrera, com poden ser rampes, escales o escletxes que penetren al seu interior (Fig. 345 i Fig. 346).  

 

Els conjunts de pedreres de marès no són paisatges estàtics 

La condició pròpia de les pedreres de marès, com a mínim durant el temps que extreuen marès, les fa paisatges dinàmics, 

evolutius i variables. Mai una pedrera activa serà igual en moments diferents, ja que es troba immersa en un procés de 

formació constant. Aquesta condició dinàmica, per tant, es troba vinculada al procés que les genera. Per aquest motiu, les 
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cartografies generades intenten representar aquesta condició mostrada mitjançant la incorporació de la memòria del territori 

entesa, com hem vist anteriorment, com a palimpsest, i en la qual s’incorporen tant elements existents com desapareguts. 

Com a elements existents bàsics, es consideren les pedreres actives les quals actuen com a catalitzadores de les lectures 

temporals. Des d’aquesta mirada s’acaben trobant múltiples fragments d’antics paisatges superposats amb els actuals en forma 

de rastres evidents i desapareguts els quals s’intenten fixar mitjançant les cartografies generades. La consideració de les 

pedreres com a paisatges dinàmics implica també mirar el territori superposant diferents estadis temporals del mateix747. De 

la mateixa manera, s’entén que la condició dinàmica de les pedreres no només serveix per a poder llegir tots els diferents 

moments del seu passat sinó també per preveure i projectar el seu futur.  

 

Des d’aquesta perspectiva, els trets essencials reconeguts a aquest apartat, permeten reconstruir quins son els valors de les 

pedreres des de la seva concepció com a parts dels conjunts de pedreres tant per la lectura d’aquestes com a paisatge 

existent, com per la projecció de futures evolucions dels conjunts de pedreres, proporcionant arguments per a no emplenar 

una determinada pedrera o per entendre que, per no respondre a les característiques de les pedreres de marès, es pot  

esborrar del paisatge. En definitiva, el reconeixement dels trets essencials aquí presentats permet reconèixer, interpretar i 

repensar les pedreres de marès i tot el que les envolta.   

 

747 Aquest tipus de mirada s’ha desenvolupat a l’apartat 4.2.2 Sobre algunes de les variables llegides on es fa referencia al temps com una variable essencial 
en la cartografia de pedreres.   
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Fig. 347 (esquerra) Pedrera de Sa Gruta Perregó (MC23), a Manacor, en la qual s’evidencia com a l’interior de la pedrera s’ha format una frondorsa garriga mediterrània de manera espontània. Fotografia pròpia, 2017. 
Fig. 348 (dreta) Planta sortint d’una escletxa originada pels talls de la màquina regatadora a la pedrera de Son Toni Amer (CM08), a Campos. Fotografia pròpia, 2011. 
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4.6.1. La construcció d’un ecosistema 

 

Les pedreres de marès, des de la seva existència, formen part de l’ecosistema748 de l’illa i jugen un paper fonamental en 

la definició del mapa de recursos del lloc, que en el cas de Mallorca es troba molt condicionat per la seva insularitat. 

Llevat de casos molt puntuals749 la producció de marès es basa en un cicle tancat de consum a l’interior de l’illa, fet que 

va molt lligat a la seva vinculació a l’autoproveïment i l’autosuficiència, és a dir, que històricament s’ha extret la quantitat 

de marès que s’ha necessitat.    

 

Des d’aquesta mirada les pedreres de marès, enteses com a paisatge, permeten ser llegides des dels seus valors espacials, 

perceptius, antropològics, històrics... que hem vist fins ara però també es poden entendre des dels seus valors ecosistèmics, 

entenent que la incorporació de les interaccions entre els organismes és una de les lectures intrínseques del concepte de 

paisatge contemporani750 que s’ha desenvolupat a l’apartat 4.1.1 Sobre paisatge. Varis són els autors que entenen el paisatge 

com a ecosistema, és a dir, “com una entitat funcional, un ecosistema d’escala quilomètrica (...) no només format per un 

conjunt d’unitats distribuïdes en l’espai, sinó que aquestes unitats estan relacionades per una sèrie de fluxos (materials, 

energia, organismes...)” (Pino i Rodà, 1999: 6) basant-se en el paradigma del mosaic proposat per Forman i Godron integrat 

per les tessel·les (patches), els corredors (corridors) i la matriu subjacent751 (matrix) (1986) i en la seva “estructura (patrons 

de distribució espacial dels diversos components, la funció (els fluxos entre els components del paisatge) i la dinàmica 

 

748 Segons Forman i Godron, un ecosistema són “tots els organismes en un lloc determinat en interacció amb el seu entorn no viu” (1986: 592) 
749 Per exemple, es sap que Guillem Sagrera fa fer dur pedra de Santanyí per a construir el Castel Nuovo de Nàpols o, recentment, s’ha utilitzat marès de 
Mallorca per a la construcció de les voltes dels aljubs i pels paviments exteriors dels 14 habitatges de protecció oficial a Sant Ferran (Formentera) dins el 
programa Life Reusing Posidonia, promoguts per l’IBAVI (Oliver, Martín, Moya, 2018: 68). 
750 Jaume Terradas recorda que “el concepte de paisatge s’ha usat en múltiples sentits (...). Existeixen tres concepcions bàsiques: perceptiva, estructural i 
funcional. Les dues darreres han estat desenvolupades científicament i es fusionen en l’ecologia del paisatge” (2003: 57) 
751 Pino i Rodà sintetitzen les definicions dels conceptes de tessel·la, corredor i matriu a partir del proposat per Forman i Godron: “en l’àmbit de coneixement 
de l’ecologia del paisatge es defineix una tessel·la o taca com una superfície amb característiques relativament homogènies i diferents de les del seu voltant. 
Les tessel·les poden variar àmpliament en mida, forma, heterogeneïtat, tipus de vora...”; “els corredors són definits com a elements (tessel·les) lineals del 
paisatge. (...) Forman & Godron (1986) distingeixen tres tipus bàsics de corredor: corredors lineals (line corridors), (...) bandes (strip corridors), (...) i corredors 
fluvials (stream corridors). (...) Es pot considerar, encara, un altre element del paisatge que fa funcions de corredor (Forman, 1997): són les passeres (stepping 
stones), que es poden definir com corredors discontinus, formats per tessel·les de paisatge similars entre si i prou properes per a mantenir fluxos a través de 
tot el conjunt” (Pino i Rodà, 1999: 8-9). 
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Fig. 349 Pedrera autoregenerada de Sa Teulada (SM02), a Santa Margalida, on es poden veure camins al seu interior. Fotografia pròpia, 2014. 
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(alteracions de l’estructura i la funció al llarg del temps)” (Pino i Rodà, 1999: 7). La comprensió de les relacions entre les 

diferents parts del paisatge, és a dir, la comprensió del paisatge com a sistema és la clau per a poder-lo gestionar752. 

 

A partir dels coneixements aportats per l’ecologia del paisatge, es pot extreure que un paisatge, com a tal, és un sistema 

dinàmic753 i canviant i caracteritzat per la seva heterogeneïtat754. Les pedreres de marès, serien una de les tessel·les d’aquest 

paisatge i, alhora, una de les evidències de la interacció de fluxos755 entre els organismes756 que l’habiten. La condició 

dinàmica i evolutiva de les pedreres de marès implica, per conseqüència, canvis en el mosaic de l’ecosistema del qual 

formen part. És el que Forman i Godron anomenen el Mosaic Canviant (the Shifting Mosaic) “on les tessel·les són diferents 

etapes d'una seqüència successiva. Malgrat la presència d’interrupcions i transformacions progressives en les tessel·les, 

l'ecosistema en conjunt pot trobar-se en un estat estable, perdent biomassa o acumulant biomassa” (1986: 445). Per tant, la 

transformació del paisatge, en si mateixa, no té perquè suposar una pèrdua de complexitat o d’equilibri del propi paisatge. 

En aquest aspecte, en funció de la intensitat d’aquest intercanvi de matèria entre les societats humanes i els sistemes 

naturals, es podrà identificar si aquest procés es realitza d’una manera descompensada o, d’altra banda, si es tracta “d’un 

model d’explotació espacialment heterogeni que permet mantenir una estructura reticulada capaç de garantir certa estabilitat 

del sistema en el temps” (Marull, 2009: 157).  

 

Per poder valorar la influència de l’existència de pedreres de marès en l’ecosistema és interessant realitzar el diagnòstic 

proposat per Marull per valorar l’eficiència dels ecosistemes que llegeix: l’ús eficient de l’energia757 (llegida, bàsicament, a 

 

752 Seguint amb les aportacions de Terradas “el paisatge passa a ser un sistema amb una sèrie de processos que tenen lloc dins i entre les tessel·les que 
l’integren. L’èmfasi passa de les pautes (l’estructura) a la relació entre pautes i processos. Això és fonamental en les idees modernes sobre el paisatge, ja que 
el que interessa més peremptòriament no és reproduir en imatge el paisatge ni descriure’l en detall, ni catalogar els tipus de paisatge, ni sotmetre el paisatge a 
una cosmètica al gust del conjunt dels habitants o d’una elit, sinó la capacitar de gestionar-lo adequadament. Doncs bé, no es pot gestionar un paisatge si no 
es reconeix la seva condició de sistema (...) en el que interactuen variables de tot tipus: físiques, biològiques i culturals” (Terradas, 2003: 66). 
753 La condició dinàmica del paisatge és essencial per comprendre’l com a sistema ja que “els sistemes ecològics reaccionen als canvis” (Terradas, 2003: 72). 
754 L’heterogeneïtat és una de les característiques més identitàries dels nostres paisatges, d’aquí la validesa del model de Forman i Godron que l’assumeix 
directament “un paisatge està compost de varis tipus d’elements de paisatge” (1986: 159) on “ les característiques de l’estructura de matriu inclouen porositat 
(o la densitat dels trossos), forma del límit, xarxes i heterogeneïtat. Dins de les àrees de la matriu, les xarxes connecten habitats de diferent mida i forma, 
suportant heterogeneïtat dins el paisatge.” (Pollak, 2007: 105). 
755 En el cas de les pedreres de marès, el principal flux vinculat és el de matèria (el marès).  
756 Un d’aquests organismes és l’esser humà, entès com a agent modelador del territori important (Pino i Rodà, 1999: 7). 
757 Com veurem, la lectura de l’energia associada a la generació de les pedreres de marès es pot llegir a partir dels fluxos de materials associats a aquestes i 
la seva influència al metabolisme socioeconòmic del lloc. Per aquest motiu es prenen com a base les aportacions de Murray (2012).  
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Fig. 350 Pedrera de Son Jaume Andreu (MC04) on al seu interior s’hi cultiven nombrosos arbres fruiters. Forografia pròpia, 2014. 
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partir del balanç en l’explotació humana dels recursos naturals davant la capacitat de resiliència dels ecosistemes) i la seva 

biodiversitat758 i productivitat759 (2009: 155).  

 

 

La repercussió de les pedreres de marès al metabolisme socioeconòmic de l’illa 

Com hem vist a l’inici d’aquesta recerca (veure Fig. 76) tot i que les pedreres que extreuen marès segueixen sent les 

dominants (en nombre d’explotacions) el resultat no és el mateix quan es valora el volum de material produït. Per saber 

aquesta dada és necessari conèixer la seva repercussió dins l'economia de l'illa, com proposa Ivan Murray (2012) mitjançant 

l'estudi dels indicadors dels fluxos de materials que transcorren per aquesta, expressats en forma de Requeriments Totals de 

Materials760. Un d'aquests requeriments és el resultat dels processos extractius761 entre els quals es troben els diferents 

productes extrets de les pedreres.  

 

Murray elabora i ordena els indicadors principals de l'economia balear mitjançant la seva quantificació en forma de fluxos de 

materials els quals es composen per fluxos domèstics directes i ocults. L'anàlisi de les extraccions de minerals no metàl·lics762 

de les pedreres de Balears entre els anys 1997 i 2004 (Murray, 2012: 2707 i 2079) demostra la dominació a nivell quantitatiu 

del producte extret per les pedreres d'àrids i graves, suposant gairebé sempre al voltant del 90% del total extret. Si tenim 

en compte aquestes dades i les creuem amb el nombre de pedreres actives que hi havia a les illes al moment de redacció 

de la recerca de Murray, s'observa que el predomini de les pedreres de marès en nombre de llocs extractius (27,8% 

d'explotacions) només produeix el 4,17%763 del material extret a les illes.  

 

 

758 La biodiversitat present a les pedreres de marès s’analitzarà mitjançant la lectura dels habitants (i hàbitats) trobats a aquestes. 
759 La productivitat vinculada a les pedreres de marès es llegirà des dels usos que aquestes tenen una vegada ja no extreuen marès, entesos com a successió 
de les pedreres i com a evolució del seu ecosistema.  
760 Els Requeriments Totals de Materials són la quantitat de matèria que necessita l'economia per al seu funcionament. 
761 Murray desenvolupa l’estudi d’aquests requeriments al capítol 12.1 El paper dels recursos naturals dins del procés econòmic de la seva recerca. Aquest 
estudi es realitza en el marc de les Illes Balears, per la qual cosa, si no es diu el contrari, les dades que es compararan seran també de les Illes en la seva totalitat.   
762 Aquesta anàlisi classifica les diferents extraccions en set grups de materials: àrids i graves, arena, argila, guix, marès, margues i silicats. 
763 És important matisar que de l'altre 95,83% produït per la resta de pedreres, el 90,07% és material extret de pedreres d'àrids i graves. 
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Fig. 351 Pedrera utilitzada com a cala per nedar, situada al conjunt de Pedreres de Sa Fossa, Llucmajor. Fotografia pròpia, 2015. 
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Si fem una extrapolació764 d'aquestes dades al nostre cas d'estudi ens trobem que el predomini a nivell quantitatiu de 

pedreres de marès a Mallorca és major respecte la resta de pedreres ja que es troba en una proporció de 25 a 37, és 

a dir, suposant més de la meitat, però, en canvi, la quantitat de material que deriva d'aquestes suma només el 5,04% del 

total de producció de l'illa. Aquest fet comporta la deducció de que, encara que existeixi un nombre elevat de pedreres de 

marès a Mallorca, la seva repercussió en el metabolisme socioeconòmic balear és molt petita, fet que tradueix en que 

aquestes pedreres, encara que són activitats extractives i estan considerades sempre en el marc d'aquest grup, comporten 

una petjada ecològica765 molt reduïda, en comparació a les graveres, proporcional a la seva activitat.  

 

 

Els habitants (i hàbitats) de les pedreres de marès 

Durant les visites de camp766 realitzades per la recerca s’ha pogut comprovar l’estat de les setanta-una pedreres de marès 

visitades, de les quals cinquanta-cinc són inactives. Una constant observada en totes és la presència d’una manera bastant 

intensa de vegetació en tot el seu espai fet que ens duu a pensar en l’existència d’una capacitat d’autoregeneració de 

manera natural de les pedreres de les quals ja no s’hi extreu marès. Aquesta condició, encara que d’una manera més 

subtil, també es pot apreciar a les pedreres que encara extreuen pedra a dia d’avui. Aquesta capacitat d’autoregeneració és 

molt fàcil d’apreciar d’una manera molt evident a les pedreres que actualment no extreuen marès i que encara existeixen 

com a espais, és a dir, a les pedreres que no han aplicat cap pla de restauració767. La gran presència de vegetació 

trobada a aquestes pedreres (Fig. 347) fa pensar que aquestes s’han restaurat768 de manera espontània i natural, és a dir, 

sense la intervenció de ningú, podent-les considerar paisatges madurs769. 

 

764 S’han extrapolat les dades de l’estudi de Murray (any 2004) amb les dades actuals d’aquesta recerca.  
765 Segons Murray la petjada ecològica és “l’expressió territorial del metabolisme socioeconòmic” (2012: 531) la qual es fonamenta en: “realitzar una 
comptabilitat física dels recursos que consumim i dels residus que generam i entendre els fluxos de recursos i residus que passen pel sistema socioeconòmic 
per poder ser convertits en l’àrea bioproductiva necessària per a proveir-los (2012: 539).  
766 Durant aquesta recerca s’han realitzat un total de 88 visites de camp en les que s’han visitat 71 pedreres de marès (16 actives i 55 inactives). 
767 Veure les notes 176 i 177. 
768 En aquest cas, el concepte de restauració es refereix a la integració en el paisatge immediat i no al concepte de restauració induït pel PDSPIB (de tornar a 
l’espai alterar a les seves característiques originals) que el que obliga a fer és omplir la pedrera de residus i terra per a reconstituir la topografia prèvia a l’obertura 
de la pedrera, esborrant amb aquesta operació l’existència de la pedrera.  
769 Boada afirma que els paisatges madurs són “aquells que una vegada retirades les activitats d’apropiació o extracció tendiran a la maduració. Una maduració 
que mostra una situació nova i d’una complexitat notòria, ja que la majoria de processos de desús de les activitats antròpiques tendeixen a l’increment 
d’espècies llenyoses i a la formació de paisatges forestals.” (Boada, 2009: 31). 
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ARBRES SILVESTRES       

       
Pi blanc 
Pinus halepensis Miller  Figuera borda 

Ficus carica L  Ullastre 
Olea europaea L. var. Sylvestris 

Figuera de moro  
Opuntia maxima Miller 

Tamarell 
Tamarix gallica L. 

Pedrera interior / de costa  Pedrera interior / de costa  Pedrera interior Pedrera interior Pedrera de costa 
 
ARBUSTOS SILVESTRES       

       
Mata 
Pistacia lentiscus L. 

Estepa blanca 
Cistus albidus L. 

Estepa negra 
Cistus monspeliensis L. 

Llampúdol bord 
Rhamnus ludovici-salvatoris Chodat 

Romaní 
Rosmarinus officinalis L. 

Herba de Sant Ponç o Sempreviva 
Helichrysum stoechas (L.) Moench 

Fonoll marí 
Crithmum maritimum L. 

Pedrera interior / de costa Pedrera interior Pedrera interior Pedrera interior Pedrera interior Pedrera de costa Pedrera de costa 
 

Fig. 352 Espècies vegetals silvestres trobades a l’interior de les pedreres interiors i de costa. Elaborat per l’autora a partir de les visites de camp realitzades, 2020. 
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L’activitat d’extracció del marès, com hem vist, es realitza d’una manera i amb un ritme770 que permet que aquesta 

transformació del territori es pugui entendre com una evolució conjunta de la pedrera i l’entorn i no com una pertorbació 

negativa, sinó com una passa més del procés dinàmic en el que es troben immerses. Això es fa molt evident a les 

pedreres on ja no s’extreu marès, a les quals una vegada perduda la necessitat d’extreure marès la presència constant de 

l’esser humà desapareix i l’ecosistema natural les recupera771. Com es pot veure a la Fig. 347, a l’interior d’una pedrera de 

marès inactiva es genera un petit microclima amb una mica més d’humitat772 respecte el seu entorn que, juntament amb “el 

contacte amb els agents atmosfèrics provoca meteorització, erosió, desgast...” (Galí-Izard, 2005: 2010) cosa que afavoreix el 

creixement de manera espontània de vegetació la qual es correspon amb la que es troba als hàbitats naturals presents a 

l’entorn de la pedrera. Aquest fenomen, denominat autorestauració, és reconegut per Galí-Izard com “una mostra de processos 

molt comuns, molt diferents i de gran interès per la seva variabilitat temporal (...) i en les pedreres són com un llibre obert, 

ja que es concentren tots a la vegada” (2005: 210-211). La presència d’aquesta vegetació també és un indicador de la 

qualitat del paisatge ja que en el cas de paisatges excessivament modificats o artificialitats, “els mecanismes naturals de 

regulació deixen de ser prou eficients per a restablir la qualitat del paisatge” (Forman i Godron, 1986: 514).  

 

Si centrem la mirada a les espècies silvestres trobades a l’interior de les pedreres (Fig. 352), les que més habitualment s’hi 

troben són el pi blanc (Pinus halepensis Miller), la figuera borda (Ficus carica L.) i la mata o llentiscle (Pistacia lentiscus 

L.). Les primeres dues espècies es troben, inclús, a les pedreres actives, d’on en multitud d’ocasions neixen a les escletxes 

deixades pels talls de l’extracció mecanitzada del marès (Fig. 348), tant característiques d’aquest tipus de pedreres, i conviuen 

amb l’extracció del marès. Com he dit, però, és a les pedreres inactives on podem trobar més vegetació que ha crescut 

 

770 Aquesta afirmació es pot extreure de l’apartat 2.4 Construir el buit 
771 Una de les tesis defensades per Enric Tello és que els paisatges són l’expressió territorial d’un determinat metabolisme social, és a dir, “podem veure i 
analitzar el paisatge com una transformació cultural de la natura que opera a través dels fluxos d’energia i materials que les societats humanes remouen al 
territori. (...) Els ecosistemes es reprodueixen i evolucionen per ells mateixos. Però els paisatges són una natura transformada per l’acció humana. Per mantenir-
se els cal un flux constant d’energia, materials i informació que els ve de fora (…). Si hom deixa d’invertir-hi aquest treball, els paisatges evolucionen novament 
cap alguna altra forma d’ecosistema natural que tampoc no serà mai com el que havia estat originàriament transformat pel metabolisme social” (2013: 197). 
772 Com que la pedrera es realitza en profunditat, el seu fons es troba inevitablement més a prop del nivell freàtic que el seu entorn, generant millors condicions 
d’humitat a l’interior de la pedrera. Així mateix, les cares verticals de la pedrera provoquen zones d’ombra al seu interior que, probablement, també influeixen en 
la generació d’un microclima que afavoreix el creixement de vegetació de manera espontània.  Aquest fet també és reconegut per Laetitia Sauleau que afirma 
que les pedreres de marès tenen el seu propi microclima “produït per una humitat permanent i per la protecció contra el vent” que proporciona una propagació 
natural de la vegetació a l’interior de la pedrera (al terra i a les parets) afavorida per la porositat del marès que permet impregnar-se i eixugar-se regularment 
de manera gradual (Sauleau, 1985: 85).  
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CULTIUS DINS LES PEDRERES       

       
Llimonera 
Citrus limon (L.) Burm. f. 

Taronger 
Citrus aurantium L. 

Figuera 
Ficus carica L. 

Vinya 
Vitis vinífera L. 

Albercoquer 
Prunus armeniaca L. 

Melicotoner 
Prunus persica (L.) Batsch 

Gírgoles 
Pleurotus ostreatus 

Pedrera interior Pedrera interior Pedrera interior Pedrera interior Pedrera interior Pedrera interior Pedrera subterrània 
 

Fig. 353 Espècies vegetals cultivades a l’interior de pedreres de marès. Elaborat per l’autora a partir de les visites de camp realitzades, 2020. 



501 

 

de manera espontània, que correspon principalment a les espècies pròpies i característiques del bosc mediterrani. A la Fig. 

352 hi ha un recull de les espècies més habituals trobades a l’interior de les pedreres. S’ha de puntualitzar, que la majoria 

dels exemplars trobats creixen directament sobre el sòl de la pedrera inactiva el qual no té cap tipus de substrat afegit, 

més que la terra que el vent hagi pogut transportar, per tant, creixen pràcticament directament sobre el marès.  

 

Les principals espècies que trobem a les pedreres interiors corresponen, com hem dit, a les pròpies de la garriga mediterrània. 

Pel que fa als arbres destaquen el pi blanc (Pinus halepensis Miller, que ja hem anomenat), l’ullastre (Olea europaea L. 

var. Sylvestris), la figuera de moro (Opuntia maxima Miller) i la figuera borda (Ficus carica L.). L’estrat arbustiu, però, és el 

més present a aquestes pedreres, on trobem sobretot la mata (Pistacia lentiscus L.), l’estepa blanca (Cistus albidus L.), 

l’estepa negra (Cistus monspeliensis L.), el llampúdol bord (Rhamnus ludovici-salvatoris Chodat) i el romaní (Rosmarinus 

officinalis L.). És també molt habitual trobar el sòl de la pedrera cobert per molsa. A les pedreres de la costa, l’ambient 

salí i els vents limiten molt el creixement de vegetació. Tot i això a l’interior de les pedreres costaneres també hi trobam 

pins blancs (habitualment en port arbustiu), figueres bordes i mates, juntament amb els tamarells773 (Tamarix gallica L.), tan 

propis de les costes mallorquines, l’herba de Sant Ponç o sempreviva borda (Helichrysum stoechas (L.) Moench) i el fonoll 

marí774 (Crithmum maritimum L.), una de les plantes més habituals a aquestes pedreres.  

 

Paral·lelament a aquesta vegetació silvestre també trobem, en moltes ocasions, pedreres que s’han aprofitat per a cultivar 

arbres fruiters (Fig. 353). En aquest cas, els fruiters més habituals trobats a les pedreres són els crítics, com la llimonera 

(Citrus limon (L.) Burm. f.) o el taronger (Citrus aurantium L.). A banda d’aquests, també s’han trobat figueres (Ficus 

carica L.), vinyes (Vitis vinífera L.), albercoquers (Prunus armeniaca L.) i melicotoners (Prunus persica (L.) Batsch). Un cas 

curiós també és el trobat a les pedreres de Son Fullana, que són subterrànies, a l’interior de les quals s’hi cultiven gírgoles 

(Pleurotus ostreatus). En aquest cas, la pedrera s’aprofita com en la seva totalitat de l’espai, ja que al trobar-se a una cota 

inferior que la resta de territori, el seu interior ofereix unes condicions de recer i de protecció millors que indrets a la cota 

de l’entorn. Aquesta condició també és aprofitada per molts propietaris de pedreres per guardar diferents animals domesticats,

 

773 El tamarell és una espècie protegida inclosa al catàleg balear. 
774 El fonoll marí és una espècie protegida inclosa al catàleg balear.  
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FAUNA DE LES PEDRERES       

 

 

     
Tortuga mediterrània  

Testudo hermanni  Ovella 
Ovis orientalis aries 

Porc 
Sus scrofa domestica 

Cavall 
Equus caballus 

Ase  
Equino asnal 

Gallina 
Gallus gallus domesticus 

Fauna salvatge  Fauna domesticada Fauna domesticada Fauna domesticada Fauna domesticada Fauna domesticada 
 

Fig. 354 Alguns dels animals que habiten de manera salvatge o domesticada dins pedreres de marès (es mostren els que s’han pogut fotografiar). Elaborat per l’autora a partir de les visites de camp realitzades, 2020. 
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com pot ser l’ovella, el cavall, l’ase, el porc o les gallines (Fig. 354). En aquest cas les pedreres fan de tancat perfecte 

per a la pastura d’aquests animals.  

 

A banda d’aquesta fauna domesticada, també s’han trobat a les pedreres animals salvatges propis també de l’hàbitat de la 

garriga. S’han pogut veure tortugues mediterrànies (Fig. 354) passejant per les pedreres, tot i que probablement també hi 

hagi altres animals endèmics com l’eriçó comú (Atelerix algirus), conills i llebres (Oryctolagus cuniculus i Lepus granatensis 

solisi)... encara que aquests no s’han pogut fotografiar. Altres animals que habiten les pedreres de marès són les aus, que 

aprofiten les regates, forats i escletxes de les parets de les pedreres per nidificar o per protegir-se. A les pedreres de 

s’Hostal de Menorca s’han estudiat775 els ocells més habituals a les pedreres i els han estudiat segons quins espais 

d’aquestes habiten: els que habiten les parets són el xoric (Falco tinnunculus), el teulader (Passer domesticus), el colom 

(Columba livia) i l’òliba (Tyto alba); els que es troben al camp obert i als matolls són el tord (Turdus merula), el busqueret 

(Sylvia melanocephala), el ropit (Erithacus rubecula), el puput (Upupa epops) i la tórtera (Streptopleia deacoto) i, sobrevolant 

les pedreres, la milana (Milvus milvus). Durant les visites de camp a les pedreres de Mallorca també s’han vist alguns 

d’aquests exemplars. A les pedreres de costa, tan nombroses a Mallorca, també hi ha exemplars d’aus marines com poden 

ser la gavina roja (Laurus audouinii) i el corb marí (Phalacrocorax aristotelis). A aquestes pedreres, quan els bancals toquen 

a la mar, és habitual també veure crancs que caminen pel sòl de l’antiga pedrera i trobar pegellides (Patella sp.) a les 

parets d’aquesta. La presència d’animals salvatges a l’interior, a les parets o als voltants de les pedreres fa pensar que 

aquests les entenen com a part del seu hàbitat.  

 

El que es pot extreure de les visites de camp a les pedreres inactives és que aquestes, una vegada finalitzada l’activitat 

d’extracció del marès, tenen una capacitat increïble d’autorestauració, entesa com el retorn a l’hàbitat previ a la generació de 

la pedrera i d’integració en el paisatge immediat, com és el cas de la reintroducció dels cultius productius que s’integren en 

el mosaic agrícola que les envolta. La seva morfologia profunda i de mida petita genera una espècie de microclima que 

afavoreix condicions d’humitat millors que el seu entorn, fet que accelera l’aparició de vegetació espontània i/o el manteniment 

 

775 S’han agafat les dades d’aquest estudi, publicat als panells informatius de les Pedreres de s’Hostal – Lithica, tot i que seria molt interessant realitzar-ne un 
de propi per les pedreres de Mallorca.  
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Fig. 355 Pedreres de Son Mosson (PM09) i Son Manuel (PM08), també conegudes com Es Carnatge, a Palma, integrades en el parc d’Es Carnatge. Fotografia pròpia, 2017.. 
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de la vegetació productiva. La geologia del marès, degut especialment la seva porositat, realitza un efecte d’esponja que 

permet a aquesta vegetació absorbir l’aigua del subsol per capil·laritat, de la mateixa manera que els micropors i les diferents 

textures de la pedra permeten arrelar fàcilment espècies vegetals. Les escletxes que queden marcades a les parets de les 

pedreres com a traça dels talls de les màquines regatadores també permeten l’estància i nidificació de diferents aus776 així 

com el creixement de diferents especies vegetals. Aquest procés d’autoregeneració fa que les pedreres, una vegada inactives, 

retornin al paisatge previ incorporant-lo a la seva nova topografia alhora que es manté la informació d’aquest nou paisatge 

de pedreres. En el cas de les pedreres cultivades el resultat també és el mateix. Per tant, la restauració d’una pedrera no 

és per res incompatible amb la conservació del propi espai de la pedrera sinó que fa encara més interessant l’espai 

resultant777, i dona informació del passat del propi paisatge.  

 

El potencial dels paisatges per a restaurar-se autònomament no té perquè només desenvolupar-se des de processos 

exclusivament espontanis sinó que es poden donar intervencions projectades que ajudin, accelerin o regulin el procés778. 

Confiar en el projecte com a eina per a pensar el futur de les pedreres serà, per tant, imprescindible per a plantejar un 

nou tipus de restauració d’aquestes. Des d’aquesta mirada, es proposa que la restauració de les pedreres de marès no 

consisteixi amb omplir l’espai resultat, com s’ha anat fent fins ara, sinó que gestioni el procés d’evolució de la pedrera cap 

al retorn al paisatge d’una manera natural compatible amb la conservació779 evolucionada d’aquest paisatge tan ric.  

 

776 La presència d’aus a les pedreres és un dels efectes que afavoreix la seva autoregeneració ja que proporcionen el moviment de les llavors de l’entorn que 
faran créixer els arbres i arbustos dels hàbitats propers.  
777 Alain Roger reconeix que “la majoria dels problemes lligats al medi ambient, amb el seu seguici de malentesos i diàlegs sords, podrien resoldre’s més 
fàcilment si no es mesclés tot i es fes un esforç per distingir acuradament els valors ecològics i els valors paisatgístics” (2007: 145) ja que, segons Roger, en 
moltes ocasions els valors ecològics predominen per sobre dels paisatgístics “els drets del paisatge no es limiten a la preservació del medi ambient, verd o no” 
(2007: 150).  
778 “Amb el temps l’ordre defineix un nou marc on les ferides són cada vegada menys visibles i la reorganització i colonització dels materials ho és cada vegada 
més. Un resultat lent però definitiu, suma d’un procés que respon amb eficàcia. El lloc troba una resposta per cada situació, i a cada instant. Està programat 
per qualsevol eventualitat. En qualsevol moment podem sumar. Manipular per canviar la dinàmica. Modular el procés per accelerar. Afegir material per potenciar. 
Modificar recorreguts per acumular. Plantar per enriquir. Una pluja torrencial donarà el vistiplau al lloc i un cop de vent serà l’ocasió per a renovar-se. Algunes 
espècies despertaran. El lloc seguirà canviant indefinidament, i una paleta d’esdeveniments immensa quedarà per venir. Identificant-la presenciarem un gran 
espectacle fins a l’eternitat” (Galí-Izard, 2011: 68) 
779 Alain Roger parla del projecte del que es podria considerar com a  “cicatrius o ferides del paisatge” i proposa intentar projectar amb el paisatge, no aplicant-
hi camuflatge o esborrant-lo, sinó transformant “aquesta cicatriu en rostre i aquesta ferida en paisatge” (Roger, 2007: 151). 
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Fig. 356 Pedrera Las Cañas (PM24), a Palma, on s’han realitzat abocaments ilegals. Fotografia pròpia, 2017
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Usos trobats a les pedreres de marès 

Com hem vist fins ara, en les pedreres de marès que no han estat esborrades del territori, en ocasions evolucionen cap a 

nous paisatges mitjançant la introducció de nous usos que conserven en la seva totalitat l’espai de la pedrera. Si entenen 

que el paisatge és una successió d’esdeveniments que dialoguen amb els moments precedents, la introducció de nous usos 

es pot entendre com la successió natural del mateix paisatge. El primer ús és el menys programat i és el retorn al paisatge 

previ de bosc mediterrani (Fig. 347, Fig. 349) que succeeix de manera relativament espontània. Tot i això, moltes d’aquestes 

pedreres que es troben en aquesta situació no és que hagin estat completament aïllades del contacte amb les persones780 

sinó que hi trobam mostres de que hi ha algú que les visita habitualment, principalment detectades per l’existència de camins 

al seu interior (Fig. 349).  

 

No obstant això, a algunes d’aquestes pedreres s’han trobat mostres de pertorbacions importants que han patit una vegada 

inactives com, per exemple, el vessament de residus que les han convertit en abocadors il·legals (Fig. 356). En aquest cas, 

la capacitat d’autoregeneració abans detectava es veu minvada per mor de la reducció de les condicions òptimes (ambientals) 

d’aquesta. Això fa pensar en la necessitat de protegir les pedreres de marès d’aquestes activitats durant la seva nova etapa. 

Igualment, el procés d’autoregeneració també es podria controlar i gestionar per a aconseguir un resultat òptim a nivell 

ambiental que fos compatible amb la visita de les pedreres d’una manera respectuosa amb el paisatge.  

 

L’altre ús, que també ja hem vist, és la introducció d’un nou paisatge productiu agrícola a l’interior de la pedrera, especialment 

adient per al cultiu de cítrics (Fig. 350) i pel cultiu de bolets a les pedreres subterrànies.  

 

 

780 Les persones podrien ser l’agent més pertorbador per les pedreres de marès inactives.  
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Fig. 357 (superior esquerra, imatges 1 i 2) Fotografies de diferents esdeveniments culturals realitzats a l’interior de les pedreres de s’Hostal, Líthica, a Menorca, en el marc del Festival Pedra Viva. Font: https://www.facebook.com/PedraVivaMenorca 
Fig. 358 (superior dreta, imatge 3) Visita geològica a les pedreres de Sa Mola (FL04), a Felanitx, organitzada per la Societat Geocientifica de les Illes Balears. Febrer de 2020. Font: Guillem Mas Gornals 
Fig. 359 (inferior esquerra, imatges 4 i 5) Fotgrafies dels Dimonis de sa Pedrera, de Muro, a l’interior d’una pedrera. Es poden veure les forques dels dimonis que simbolitzen les eines dels trencadors (escodres i tallants), identitat de molts dels habitants de muro. Font: Dimonis de sa Pedrera. 
Fig. 360 (inferior dreta, imatges 6, 7 i 8) Fotografies del diumenge de l’angel dels anys 2016 i 2018 a la pedrera des Fornàs (LL12), a Llucmajor, on els habitants de s’Arenal hi fan un pancaritat i hi traslladen la seva verge durant aquell dia. Font: Associació Amics de s’Arenal. 
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Actualment també existeixen pedreres de marès que emmarquen usos recreatius, com és el cas de les pedreres de Son 

Mosson i Son Manuel que es troben a l’interior del parc des Carnatge781 (Fig. 355), pedreres situades a la costa que, per 

ser espais plans i en contacte amb l’aigua, s’utilitzen com si fossin cales naturals per nedar, prendre el sol, pescar... (Fig. 

351) o el mític exemple de Lithica (Fig. 357), a Menorca, on a l’interior de les pedreres de marès s’hi desenvolupen 

esdeveniments culturals així com s’han habilitat per a la seva visita. Altres usos vinculats a l’oci i a la cultura són les 

visites a les pedreres com a part d’un itinerari cultural, en aquest cas, les pedreres de Sa Mola, a Felanitx, varen ser 

incloses dins unes visites culturals per a descobrir la seva geologia (Fig. 358), encara que és un ús molt puntual i no 

habitual.  

 

Algunes pedreres de marès també s’han associat a usos simbòlics vinculats a alguna tradició dels seus habitants propers. 

És el cas dels Dimonis de sa Pedrera, una associació782 de dimonis de Muro que combinen la tradició dels dimonis molt 

habitual a alguns pobles de Mallorca amb la tradició de les pedreres de marès i els trencadors, propis de Muro. Els dimonis 

de sa Pedrera (Fig. 359) prenen com a insígnia les eines dels trencadors murers (l’escodra i el tallant) per a fer les seves 

forques i, paral·lelament a la seva activitat vinculada als correfocs exerceixen també d’associació cultural que, entre d’altres 

coses vol recuperar la memòria de les pedreres de Muro. Aquests dimonis no estan vinculats a una pedrera en concret. Un 

altre exemple interessant és el de la pedrera des Fornàs783, situada a Son Verí, a Llucmajor. A aquesta pedrera, des de 

fa uns anys, els habitants de s’Arenal de Llucmajor el Diumenge de l’Àngel hi fan un pancaritat. La tradició marca que es 

 

781 Aquest parc es situa al terme municipal de Palma, just a la costa davant de l’aeroport de Son Sant Joan. Segons el PGOU vigent de Palma és un àmbit 
qualificat com a sistema general en la categoria d’espai lliure públic (SGEL/ZO-P). Al maig de 2019 es va aprovar inicialment el Pla Especial de Protecció i 
Conservació del Carnatge amb l’objectiu de “preservar el medi ambient, el paisatge i el patrimoni d'aquest àmbit i disposar d'una eina per a millorar el seu estat, 
els seus valors paisatgístics, culturals i naturals, a més dels hàbitats protegits”. Aquest Pla entén les pedreres de marès existents a l’àmbit com a elements 
identitaris a protegir i proposa la seva inclusió al catàleg de patrimoni. També planteja “la delimitació dels camins, l'obertura de vies de seguretat, la promoció 
de l'accés a les pedreres, la creació de recorreguts interiors, marca el tractament que han de tenir els accessos i la dotació a la zona d'equipament urbà” 
(informació extreta de la nota de premsa emesa per l’Ajuntament de Palma en data 21 de maig de 2019). 
782 Aquesta associació va ser creada l’any 2006. També té una secció de percussió anomenada Els Renovers de sa Pedrera. Per saber més es pot consultar la 
seva web: http://dimonisdesapedrera.org 
783 Aquesta pedrera s’ubica a Son Verí, una urbanització costanera situada tocant a s’Arenal. El pla d’ordenació d’aquesta urbanització el va redactar l’arquitecte 
Gabriel Alomar Esteve, i es va aprovar l’any 1960. Curiosament, la pedrera es conserva encara a dia d’avui per mor d’haver quedat integrada dins l’àrea dels 
espais lliures públics d’aquesta ciutat jardí. Segons Horrach, Alomar “influenciat pels principis d’Olmsted sobre els sistemes de parcs, després del seu pas pel 
MIT, integra els elements que conformen el paisatge natural del lloc amb el conjunt d’espais lliures urbans” (Horrach Estarellas, 2016: 179). De fet, Horrach 
publica també el plànol d’ordenació d’Alomar (2016: 178) on destaca la situació de la pedrera a aquesta cartografia (la qual grafia amb la seva denominació 
“cantera”). Per saber més sobre els nuclis turístics de Mallorca s’ha de consultar la tesi doctoral de Gabriel Horrach Estarellas, Aprendiendo de la Balearización 
(2016). Actualment aquest nucli residencial es troba regulat pel Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma i la pedrera, a part de protegida pel catàleg de 
patrimoni, inclosa a l’espai lliure públic EL-SV01. 
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Fig. 361 Pedrera interior d’extracció manual. Pedrera d’Es Fornàs a Llucmajor, també anomenada Pedrera del Pancaritat. A una de les seves parets hi ha una petita capella on es col·loca la figura de la Mare de Déu (alhora patrona dels trencadors) el Diumenge de l’Àngel, dia en que els 
arenalers van en processó fins a la pedrera i hi fan un pancaritat . Fotografia de l’autora. 2017 
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fa una processó des de l’església de s’Arenal on es trasllada durant aquell dia la Verge de la Mamella des d’allà fins a 

la pedrera. Per a poder col·locar aquesta figura es va fer una capelleta a la paret de la pedrera (Fig. 361, Fig. 360). 

Aquesta pedrera, per mor d’aquesta tradició també es coneix com la pedrera del pancaritat.  

 

Existeixen també algunes pedreres que per la seva proximitat als nuclis urbans han acabat formant part del teixit urbà i han 

estat qualificades com a espais lliures públics. És el cas de les pedreres de Son Mosson – Son Manuel i la pedrera des 

Fornàs, que acabem de veure. Així mateix, a Muro també hi ha un conjunt de pedreres qualificades com a espai lliure 

públic: les pedreres de Sant Antoni (MR02) situades a la sortida de Muro cap a Sa Pobla784.  

 

El potencial de les pedreres de marès qualificades com a espai lliure públic és, precisament, la seva titularitat pública que 

permet incorporar aquests espais dins el sistema d’espais lliures municipals785, fent-les molt més presents a la vida diària 

dels seus habitants. Aquí es destapa una de les febleses més importants de les pedreres de marès, que és precisament la 

seva titularitat privada la qual condiciona que la seva visita sigui sempre després de l’autorització de la propietat o mitjançant 

la realització d’un conveni786 públic-privat que possibiliti l’accés públic.  

 

Tots aquests usos descrits assumeixen la pedrera no només com a espai disponible sinó que la incorporen com a paisatge 

únic en el qual es desenvolupen, inclús, la pedrera dona identitat als usos que s’hi produeixen. Aquest concepte és molt 

interessant ja que és una de les manifestacions més evidents de que les pedreres de marès són paisatge i, com a mostres 

 

784 L’Ajuntament de Muro, l’agost de 2011 va executar l’expropiació d’aquestes pedreres per la suma de 781.093€ (segons la noticia recollida pel Diario de 
Mallorca del dia 17 d’agost de 2011, l’Ajuntament va expropiar aquesta pedrera per la suma de 781.093€ que pagaria en quatre terminis (veure annex 7.7 Recull 
de noticies vinculades a pedreres)). Tot i això, aquestes pedreres, a dia d’avui, no són accessibles lliurement ja que es troben vallades i tancades en tot el seu 
perímetre. Com a curiositat, aquestes pedreres estan situades just a aquell punt la carretera divideix les pedreres en dues parts i a la intersecció hi ha una 
rotonda amb una escultura d’un trencador, que també ajuda a donar informació sobre l’existència de les pedreres.  
785 La cartografia realitzada a aquesta tesi permet detectar altres pedreres en situacions equivalents a aquestes tres (a nivell d’ubicació dins la trama urbana o 
propera a aquesta) però que no estan qualificades de la mateixa manera. 
786 Existeixen bons exemples de paisatges patrimonials situats a parcel·les privades que es poden visitar de manera lliure, com és el cas dels talaiots de 
Menorca, els quals en la majoria de casos es troben en propietats privades però es permet l’accés lliure fins al talaiot. L’itinerari de visita està indicat per evitar 
l’entrada dins la propietat privada i obert en l’àmbit necessari per visitar el talaiot. Normalment no hi ha controls d’accés sinó que es confia en el respecte del 
visitant cap al monument. La formula aplicada per poder fer visitables aquests monuments situats en propietats privades és la de la redacció d’un conveni de 
col·laboració (de neteja, manteniment i senyalització) entre l’administració i els propietaris que s’ha pogut realitzar en base a la qualificació dels talaiots són 
béns d’interès cultural. Aquest exemple podria ser totalment d’aplicació per a fer visitables els conjunts de pedreres de marès detectats a la recerca i poder 
accedir a les pedreres inactives. 
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de la seva identitat787, necessitem que no s’esborrin del territori, per ser una evidència de la seva història i formar part de 

l’ecosistema.  

 

Tot i això, no tots els usos trobats a les pedreres són adients per aquestes, inclús n’hi ha que resulten perjudicials per 

elles, com és el cas d’aquelles que es converteixen en abocadors il·legals (Fig. 356) o aquelles que es colonitzen amb 

construccions que emmascaren la imatge de l’espai de la pedrera. Bàsicament, es tracta d’usos que no tenen en consideració 

la pedrera com a paisatge sinó que l’utilitzen com a espai vacant. En canvi, els millors usos per aquests espais serien, per 

tant, els que no comprometin la percepció de la pròpia pedrera, fet essencial per a poder-la entendre i incorporar com a 

paisatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

787 Ignacio Español proposa repensar la idea de cicatriu, i, enlloc d’entendre-la “com a producte d’una intervenció que se suposa aliena al sistema i que ha de 
ser esmenat”, es proposa una altra idea de referència: la marca és la senya d’identitat de les dinàmiques pròpies del paisatge” (2011: 9). Aquestes cicatrius, 
enteses des d’aquesta mirada, “son marques (que) queden en el paisatge (i) que ens parlen de la seva condició dinàmica (un lloc no sempre ha estat així, ni ho 
serà en el futur), de la seva condició espacial (un lloc que està a prop d’aquest i enfora d’aquell, que es romp, posseeix les seves pròpies formes de vida i ha 
estat modelat pels que havien passat per allà) i, en fi, de la seva condició vital (un sistema que ens manté vius) i de la seva condició concreta (aquest lloc real, 
no aquell, ni l’altre, tampoc el que tu pots imaginar, sinó el que és i no un altre)” (2011: 10). 
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4.6.2. Els rastres de la identitat 

 

El marès és molt més que una pedra utilitzada com a simple material de construcció i, com hem vist, la significança que 

ha arribat a tenir en la història de Mallorca ha estat crucial. La formació dels edificis més emblemàtics de l’illa, la seva 

presència gairebé homogènia en tot el seu territori en forma de conjunts, la seva capacitat de permetre el desenvolupament 

de Mallorca a tots els nivells i la seva presència tant en el territori rural com urbà de l’illa el col·loca en una posició 

elemental per poder entendre’l com a element configurador de la imatge i la identitat territorial i paisatgística de Mallorca. 

La monomaterialitat dels recursos presents en el territori (conformats, principalment pel marès) i, evidentment, la no arribada 

de materials forans (fins fa gairebé cinquanta anys), configuraren l’illa amb les lògiques i possibilitats que oferia el marès, 

determinant una tradició i un saber constructiu que acabaria conformant els aspectes més essencials de la cultura de Mallorca. 

Aquest fet ha condicionat i articulat l'actual imatge de l'illa, basada en aquesta exclusivitat material, proporcionant-li la unitat 

visual que la defineix.  

 

Es proposa la realització d’una Cartografia de la Memòria que pretén reproduir la memòria vinculada a les pedreres de 

marès a partir de la reconstrucció del procés de buidatge del territori que les ha originat, mitjançant la representació de tots 

els rastres que aquest procés ha anat generant. Aquests rastres s'entenen com a traces identificables o bé determinades per 

les pedreres de marès, o bé generades per la comprensió inconscient d'un Paisatge de Pedreres788. Aquestes traces es 

troben en bona part de l’illa i són de molta utilitat, especialment en àmbits que no es poden vincular directament amb el 

Territori de Pedreres. La reconstrucció d'aquests rastres permet ampliar l'abast del Paisatge de Pedreres, convertint-se en 

traces d'aquesta nova identitat vinculada a les pedreres de marès. 

 

Uns dels rastres més immediats generats per les pedreres de marès són els edificis construïts a partir del material extret. 

Degut a que el marès va ser pràcticament l'únic material de construcció elaborat789 fins la meitat del segle XX, es troben 

 

788 Com es veurà a continuació, la denominació de nous carrers amb toponímia vinculada a les pedreres de marès fa pensar que potser, i molt inconscientment, 
es tenia consciència de les pedreres com a part d'una entitat major, per tant, reconeixent part de la seva importància encara que d'una manera involuntària. 
789 De la mateixa manera que a altres llocs, a Mallorca també s'han utilitzat pedres sense manipular per a la construcció de paredats (normalment a llocs on 
no es disposava fàcilment de blocs de marès) substituint l'aparell de blocs de marès. 
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MUNICIPI TOPONÍMIA (camins)  TOPONÍMIA (carrers) TOPONÍMIA (altres) 

Algaida Camí de ses Pedreres -  

Campos Camí de sa Pedrera (comença a Porreres) 

Camí de ses Pedreres (comença a Felanitx)   

-  

Capdepera - Carrer de ses Pedreres  

Felanitx Camí de ses Pedreres (continua a Campos) - Racó de ses Pedreres 

Llucmajor Camí de Ses Pedreres 

Caminal de Ses Pedreres 

Carrer de ses Pedreres  (a Cala Pí)      

Carrer dels Trencadors (a s’Arenal) 

Torrentó de sa Pedrera Blanca 

Davallador de sa Pedrera Blanca 

Manacor Camí de Ses Pedreres - Racó de sa Pedrera 

Muro Camí de sa Pedrera Carrer dels Trencadors de Pedra 

Carrer de les Pedreres de Sant Antoni 

 

Palma Camí de Ses Pedreres (Ses Cadenes) 

 

Carrer del Marès (Ses Cadenes)              

Carrer del Tallant (Ses Cadenes) 

Carrer dels Trencadors (Ses Cadenes) 

Carrer de l’Escodra (Ses Cadenes) 

Carrer de la Llivanya (Ses Cadenes)  

Carrer del Picador (Ses Cadenes)        

Carrer de la Pedrera (Palma) 

 

Pollença - Carrer Maressers (Cala Sant Vicenç)  

Porreres Camí de sa Pedrera (continua a Campos) -  

Santa Margalida Carrerassa de ses Pedreres -  

Santanyí - Carrer de ses Pedreres         

Carrer de s'Escoda 

Carrer de sa Cantera (Cala d’Or) 

 

 9 16 4 

 
Fig. 362 Toponímia vinculada a les pedreres de marès. Recopilat per l'autora. 2020 
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conjunts significatius d'edificacions als centres històrics de moltes localitats de l'illa. Tot i que el marès es trobava normalment 

revestit a la majoria d'edificis790, els propietaris amb més poder adquisitiu es podien permetre marès de millor qualitat per 

deixar-se vist, dibuixaven el mosaic avui existent de diferents intensitats de visió d’aquest material.  

 

A nivell d’inici, i per tal de realitzar una primera lectura d'aquests rastres, s'ha volgut estudiar una variable que pogués ser 

present a tota l'illa i que es trobés relacionada amb l'ús inicial pel qual es començaren a obrir les pedreres, és a dir, la 

construcció d'edificis. Els edificis més antics i que es troben a cada localitat de l'illa són les esglésies, paradigma de la 

imatge identitaria d'un indret i també de la seva història791. Com ja s’ha desenvolupat a l’apartat 3.2.2 El marès, una constant 

a l’arquitectura mallorquina les descripcions escrites dels diferents municipis de Mallorca, per part tant d’historiadors, viatgers 

o cartògrafs, sempre prenen com a edifici de referència l’església792. També s’ha estudiat que dels cinquanta-tres municipis 

que hi ha a Mallorca, quaranta-dos tenen la seva església construïda totalment o parcial en marès793 (veure Fig. 208). Si 

mirem l’extensió territorial d’aquests quaranta-dos municipis podem veure que aquests corresponen al 90% del territori de 

Mallorca, fet que equival per tant, a que el 90% del territori de l’illa té com a imatge representativa una església de marès.  

 

De la mateixa manera que el marès ha contribuït a la definició de la imatge dels nuclis poblacionals794 de l'illa que ha 

quedat instaurada com a prototípica determinant un tipus d'estètica compartida per a totes les poblacions mallorquines, la 

força agrícola que ha configurat la imatge no construïda de l'illa també s'ha associat a l'existència d'elements construïts 

diferenciadors del paisatge de l'illa, com és el cas els murs de pedra seca que fan de tancament de les parcel·les. Com 

 

790 La porositat del marès va en funció de la seva qualitat per situar-se a l'exterior, i és proporcional al seu cost. A la majoria d'edificis, encara que es troben 
construïts en marès, no es pot apreciar ja que aquest quedava revestit (per impermeabilitzar) només mostrant-se en els punts importants de la construcció: 
portes, finestres i remat de teulada. En els edificis on es volia mostrar la capacitat adquisitiva del propietari, s’emprava marès d’una qualitat millor que l’altre i 
que permetia quedar vist sense cap tipus de revestiment.  
791 Sovint, les esglésies eren les primeres construccions dels pobles, determinant el seu centre i el punt des del qual s'organitzaven la resta d'edificis. 
792 A les notes 401, 402 i 403 es fa present la presència de les esglésies dels diferents municipis en les descripcions de Mallorca de Binimelis, Dameto, l’arxiduc 
Lluís Salvador, Pere d’Alcàntara Penya o Geroni de Berard. De la mateixa manera, als mítics mapes de Mallorca del cardenal Despuig o de Mut, també 
representen les diferents viles i ciutats mitjançant la representació de les seves esglésies.  
793 Dels quaranta-dos municipis que tenen la seva església construïda en marès, vint-i-cinc estan totalment construïdes en marès (Alcúdia, Algaida, Ariany, 
Campos, Capdepera, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Maria de la Salut, Muro, Palma, Petra, Porreres, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Eugènia, Santa 
Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, Sencelles, Ses Salines, Sineu, Son Servera i Vilafranca de Bonany) i disset hi tenen elements molt significatius, 
com la façana o el campanar (Andratx, Artà, Búger, Bunyola, Calvià, Consell, Esporles, Estellencs, Lloret de Vistalegre, Llubí, Marratxí, Montuïri, Pollença, 
Puigpunyent, Sa Pobla, Sant Joan i Valldemossa). 
794 Com hem vist, l’església principal de cada municipi es converteix en la imatge de referència del mateix.  
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Fig. 365 Toponímia vinculada a les pedreres. Camí de ses Pedreres, Llucmajor. Fotografia Google, 2012 
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hem vist a l’apartat 2.5.4 Empremtes d'un paisatge productiu, aquests murs es realitzaven per millorar la productivitat del 

terreny rural, sovint ple de pedres, alhora que servien per delimitar físicament i visual les propietats. Aquests murs de pedra 

seca han acabat generant una imatge característica de l’illa que s’ha instal·lat a l'imaginari col·lectiu, determinant com a tal 

la necessitat adquirida de tancament de les parcel·les agrícoles. Aquesta necessitat va provocar que en molts casos on la 

terra no disposava d’aquestes pedres per a poder construir la paret seca, s’intentés reproduir aquesta tècnica amb un altre 

material també propi del territori que permetés realitzar la mateixa funció, adoptant el marès per aquest fet. Per tant, arribà 

el moment de l'extensió contínua del marès per bona part de l'illa, determinant una nova imatge compartida795 amb la paret 

de pedra seca, i prolongant-se com a una nova traça de la memòria d’aquest Paisatge de Pedreres.  

 

El salt, però, a l'extensió territorial dels rastres construïts del Paisatge de Pedreres es complementa amb els rastres intangibles 

que també han determinat una bona part de la memòria vinculada a aquest paisatge: la toponímia (Fig. 365 i Fig. 362). A 

Mallorca existeix una gran quantitat de toponímia vinculada a l'extracció del marès i curiosament no es troba, com es podria 

esperar, vinculada a aquest com a material sinó que sempre remet a la pedrera de marès, l'objecte d'aquesta tesi, 

proporcionant-li el valor del reconeixement previ del territori. La transformació d'aquest rastre intangible en una part material 

del Paisatge de Pedreres es fa visible en els municipis que han tingut un recorregut històric vinculat a les pedreres de 

marès, per tant, seran normalment presents als municipis amb més pedreres de marès (Fig. 254 i Fig. 253).  

 

Existeixen nou camins on la seva toponímia ha esdevingut a partir de les pedreres de marès, existint en les seves versions 

en plural Camí de ses Pedreres, i en singular Camí de sa Pedrera i Carrerassa de sa Pedrera, presents als municipis 

d'Algaida, Campos, Felanitx, Llucmajor, Manacor, Palma, Porreres i Santa Margalida. La seva presència configura els accessos 

a diferents zones vinculades amb el Paisatge de Pedreres coincidint, però, en la seva pertinença a un conjunt de pedreres 

i configurant un estrat més d'aquesta memòria llegida en el territori. Aquests camins, a vegades, es troben totalment integrats 

a l'interior del conjunt al que corresponen, articulant els seus recorreguts interns (com per exemple el Camí de ses Pedreres, 

 

795 El Pla Territorial Insular de l’illa de Mallorca, a la seva norma 22 (condicions d’integració paisatgística i ambiental), a la seva lletra c (condicions de la parcel·la 
no ocupada per l’edificació) es defineixen com han de ser les tanques de les propietats: “quan siguin d’obra seran de cantons de marès no aterracats o de paret 
seca amb una alçària de cos màxima d’un metre en ambdós casos, i s’admetrà sobre la seva coronació i fins a l’alçària màxima de dos metres i vint centímetres 
la disposició d’elements diàfans executats mitjançant els sistemes tradicionals de la zona”. 
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-Palma-, Fig. 320, o la Carrerassa de ses Pedreres -Santa Margalida-, Fig. 325); d'altres, representen el recorregut d'accés 

al conjunt de pedreres, determinant el territori que es tornarà capaç d'incorporar al Paisatge de Pedreres reconegut com a 

tal (com és el cas del Camí de sa Pedrera -Porreres- i el Camí de ses Pedreres -Felanitx- o el Camí de ses Pedreres -

Manacor-) configurant, una vegada més, la memòria latent del Paisatge de Pedreres. 

 

La toponímia d'aquests camins no és l'única que ha colonitzat el territori des del component cultural que implica el "posar 

nom" als llocs, ja que les mostres de valor exposades en la nomenclatura de carrers, molt més moderna, destaquen també 

aquesta vinculació entre el territori i el marès existint, d'una manera molt més estesa que els noms de camins històrics, 

múltiples al·legories a tota la cultura vinculada a l'extracció del marès. Les mostres més significatives d'aquesta toponímia es 

poden consultar al quadre (Fig. 362)) que registra tots els exemples trobats a dotze dels vint-i-sis municipis amb pedreres 

de marès (Fig. 254).      

 

La presència, doncs, d'aquests rastres en el territori de Mallorca possibilita la intuïció inicial de que el Paisatge de Pedreres 

no només té a veure amb les mateixes sinó que també inclou, de forma necessària, els elements que permeten establir 

una lectura vinculada a elles, tant siguin com a components derivats d'elles (elements construïts) o com a situacions territorials 

que condueixen a elles (toponímia). Tots aquests elements acaben determinant la memòria que es pot associar a les pedreres, 

ja que constitueixen el reflex del seu procés de generació. La cartografia d'aquests rastres permetrà reflectir en un mateix 

pla de visió tots els moments temporals que han acabat formant el Paisatge de Pedreres, llegit ara des dels elements que 

n'han derivat. Es proposa, així, una lectura que parteix de la oposició respecte la lectura preestablerta (que concep les 

pedreres com a elements derivats de l'activitat constructiva), girant-la i convertint ara les pedreres de marès en el paisatge 

a partir del qual en deriven tota aquesta sèrie d'elements construïts i culturals. Aquesta lectura a través de la cartografia 

pot arribar a estendre's de tal manera per tota l'illa que es podria arribar a dibuixar només a partir del rastre que han 

creat les pedreres de marès i que ha arribat a determinar una identitat, en part, ja reconeguda i, en part, pendent de 

descobrir. 
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4.6.3. Paisatge latent versus Paisatge relíquia 

 

Els elements de dimensió menor que composen el Paisatge de Pedreres són, en primera instància, les pedreres de marès. 

Tot i que la major quantitat d'aquestes són pedreres que ja no tenen activitat extractiva796, dels vint-i-sis conjunt de pedreres 

que constitueixen el Paisatge de Pedreres més profund, dotze d'aquests encara romanen amb activitat i recullen en el seu 

interior les vint-i-cinc pedreres actives de l’actualitat.  

 

La lectura de la memòria intrínseca en aquest paisatge ha estat el que l'ha determinat com a tal, però aquesta aproximació 

neix de la seva vinculació amb una activitat encara present avui en dia. Tot i la desproporció quantitativa de les pedreres 

actives respecte les inactives que determinen aquest paisatge, l'existència de les primeres permet la seva constant evolució, 

encara que sigui a un ritme molt lent. La possibilitat d'establir vincles amb una memòria passada a partir del present 

permetrà la determinació d'accions futures envers aquest territori. 

 

El Paisatge de Pedreres, per tant, és un paisatge viu, el motor del qual són aquestes vint-i-cinc pedreres que sobreviuen i 

perpetuen aquesta activitat en el territori. No és estrany, per tant, que l'atenció d'aquesta investigació recaigui en aquestes 

pedreres de marès actives ja que representen la continuïtat de les traces d'aquesta memòria heretada per la totalitat de les 

pedreres. Aquestes pedreres són els testimonis vius d’aquesta activitat que hem datat, com a mínim, de 714 anys d’història. 

 

La permanència i evolució d’aquesta activitat des de l'època medieval fins a l'actualitat ha immers aquest paisatge en un 

procés d'evolució i canvi constants. Això el converteix en un Paisatge Latent797, permanent en la memòria col·lectiva i 

desenvolupat sigil·losament fins a l'actualitat. Aquesta condició de latència li aporta un tret diferencial ja que permet l'existència 

d'una vinculació del propi paisatge amb persones que, a l’actualitat, participen en la seva formació (Fig. 366). Aquestes 

persones, per ser protagonistes de la construcció d’aquest paisatge també són les que contenen un major grau de coneixement 

 

796 Les pedreres actives de marès, a Mallorca, només suposen el 1,7% del total de pedreres de marès que hi ha a l'illa. 
797 L’accepció “latent” es vol referir a que és un paisatge que batega, és a dir, viu.  
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Fig. 366 Pedrera de Vernissa Vell (SM01), Santa Margalida, Mallorca, en el moment de plenitud de la seva activitat. Fotografia pròpia, 2011 
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sobre el mateix i són els encarregats de continuar amb la seva evolució. Així mateix, pel vincle inherent que s’estableix 

amb qui genera un paisatge i el paisatge mateix, aquestes persones són les que, a priori, tenen més desenvolupat un 

sentiment d'estima i de valor envers aquest paisatge. De fet, elles són les poques afortunades que coneixen aquest paisatge 

i, per tant, són de les poques persones que tenen la capacitat d’estimar-lo. Aquest paisatge, per la seva condició de latència, 

també permet les seves possibles regeneracions, atès que es troba en un estat constant de construcció, així com la 

prefiguració de la seva evolució futura (Fig. 366 i Fig. 367).  

 

Per contra, si es deixa que aquest paisatge vagi morint, és a dir, que les pedreres i tots els seus rastres acabin per 

desaparèixer (Fig. 367), acabarà convertint-se en un paisatge vinculat a la història, on el mateix sentiment de valor adquirit 

tendirà a la seva transformació al sentiment de protecció del lloc, conservant-lo de manera intacta a la seva imatge, 

esdevenint un Paisatge Relíquia, un paisatge allunyat de les dinàmiques actuals, arcaic. La desaparició del Paisatge de 

Pedreres implicarà, conseqüentment, la desaparició progressiva no només de les pedreres sinó que també desapareixeran, per 

la seva impossibilitat de conservació, els edificis que han nascut d’aquest paisatge, com tots els reconeguts a l’apartat 3.2 

L’origen de la Mallorca construïda. Amb la desaparició del Paisatge de Pedreres desapareixeria la major part de la identitat 

de l’illa de Mallorca i, això és un luxe que aquesta illa no es pot permetre. 

 

El Paisatge Latent és un paisatge que es genera, és actiu i està viu. El podríem relacionar de manera directa amb la fase 

inherent798 del territori. És també un paisatge que pot evolucionar i pot admetre canvis que encara permetin desenvolupar 

d’una manera molt més evident els seus valors, per mor de trobar-se al mig d’un procés evolutiu, del qual en poden ser 

partícips. En canvi, el Paisatge Relíquia, pel que fa a les pedreres de marès, es troba a la fase induïda del territori, en la 

qual ja no participem en les dinàmiques de generació del paisatge.  

 

La persistència del Paisatge de Pedreres depèn, per tant, de la seva pervivència com a Paisatge Latent (entenent-se això 

en un context d'existència i continuïtat de les pedreres) i dista, sobretot, de la seva percepció com a Relíquia, vinculada 

 

798 Els conceptes de fase inherent i fase induïda del territori s’han introduït a l’apartat 2.5.3 Rastres en construcció. 
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Fig. 367 Pedrera de Vernissa Vell (SM01), Santa Margalida, Mallorca, una vegada finalitzada l’activitat d’extracció de marès, on es comença a omplir de residus per a executar el pla de restauració. Fotografia pròpia, 2014 
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només a l'establiment de vincles històrics, deslocalitzat i sense cap relació propera amb els observadors. En aquesta situació, 

per tant, el Paisatge de Pedreres perdria completament el seu sentit, ja que convertit en un Paisatge Relíquia, tot el 

dinamisme que l'ha generat quedaria només present a mode de traces en un territori, però aniria envellint i passant a les 

úniques mans del temps799. Contràriament a això, el Paisatge Latent conserva la possibilitat de l'evolució contínua, determinant 

incessantment nous paisatges vinculats a les pedreres, conservant també la tradició generada, permetent seguir sostenint la 

imatge de la identitat que ha generat durant aquest temps. El Paisatge Latent permetrà la prolongació d'aquesta identitat de 

Mallorca mentre que el Paisatge Relíquia només determinarà visions nostàlgiques cap a aquesta, intentant conservar, en la 

seva protecció el que havia estat una vegada el Paisatge de Pedreres. 

 
 

 

799 Joan Nogué reconeix també, encara que mitjançant altres conceptes, que els paisatges s’han de continuar generant mitjançant la conservació dels usos i 
activitats que els han generat “la identitat dels paisatges es veu amenaçada avui per processos homogeneïtzadors com els descrits i per d’altres que, 
paradoxalment, en buscaven la seva conservació, mal entesa. No es poden conservar paisatges convertint-los en museus sense vida” (Nogué, 2005: 180-181). 
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Fig. 368 Pedrera inactiva a les pedreres de Sa Teulada (SM02), Santa Margalida, Mallorca 
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4.7. CONCLUSIONS 

 

La lectura de les pedreres de marès des de totes les mirades que s’hi han realitzat ha confirmat que fins al moment les 

pedreres de marès s’han entès com a llocs800, és a dir, com a elements aïllats o singularitats del territori però aquesta 

mirada és només vàlida parcialment ja que les pedreres són espais amb una vinculació a la memòria801 del territori i dels 

seus habitants molt important. Com a tal, la incorporació de la memòria vinculada al territori precisa d’una nova mirada 

específica que permeti reconèixer aquesta relació i, per tant, necessàriament serà la mirada de paisatge. La introducció del 

concepte de paisatge com a mirada possibilita reinterpretar les pedreres de marès des d’aquesta òptica, que permet interpretar, 

llegir i valorar el suport territorial i les seves transformacions. L’interès de la introducció del concepte de paisatge, com a 

clau per a mirar les pedreres, no només recau en el paisatge com a mirada sinó també, i d’una manera especial, en el 

paisatge com a disciplina de projecte que permet “descobrir oportunitats per a investigar i imaginar nous protocols de desxifrar 

la identitat dels llocs” (Goula, 2010: 92) que es poden traduir en maneres d’intervenir i gestionar, és a dir, projectar aquests 

llocs. Les lectures que, a mode de conclusió, s’extreuen d’aquesta recerca s’emmarquen dins aquest discurs conceptual. He 

volgut presentar les conclusions com a temàtiques o idees les quals es desenvolupen a continuació. A algunes d’aquestes, 

al final i en cursiva, s’han afegit algunes propostes per a l’aplicació de les lliçons extretes de la tesi.  

 

 

Les pedreres de marès són paisatge  

Les pedreres de marès són elements del paisatge de Mallorca que es poden incloure com a elements propis del seu territori 

així com de la seva cultura. El valor paisatgístic de les pedreres de marès ha estat reconegut, per exemple, per Rosa 

Barba que entén que “si el paisatge és alhora lloc natural i el resultat d’una seqüència d’actes més o menys premeditats 

de domini i explotació de la natura, en les pedreres, i concretament en algunes d’elles, reconeixem un valor “paisatgístic”, 

especialment quan amb el pas del temps, accions humanes i factors ambientals es barregen” (Barba, 1999b: 47) així com 

per Gabriel Alomar, que reconeix que les pedreres de marès “es converteixen en elements del terreny visualment atractius 

 

800 La mirada de les pedreres com a llocs s’ha desenvolupat al capítol 2. 
801 La mirada de les pedreres com a memòria s’ha desenvolupat al capítol 3. 
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inclús des d’un punt de vista paisatgístic” (Alomar Garau, 2009: 765), visions que sustenten l’afirmació de que les pedreres 

són paisatge, és a dir, a banda ser llocs que permeten establir vincles amb la identitat reconeguda de l’illa (com la vinculada 

a la imatge construïda mitjançant els edificis de referència o la relacionada a la història antropològica de qui ha format les 

pedreres...) les pedreres de marès són, en si mateixes, elements d’identitat de l’illa de Mallorca i ho són com a parts del 

seu paisatge. Com veurem més endavant, l’existència cartografiada de 1.420 pedreres de marès, repartides d’una manera 

bastant homogènia per tot el territori de l’illa, les converteix en elements d’una gran presencia en el seu territori. El seu 

funcionament com una part més del mosaic agrícola-forestal on principalment es situen, reconegut com a paisatge, permet 

comprovar la seva integració802 en el l’ecosistema territorial. La seva organització en els vint-i-sis conjunts de pedreres 

permeten reconèixer-los com a paisatges on les pedreres de marès tenen una presència més intensa, podent-se llegir com 

una característica del paisatge.  

 

Com s’ha vist a la recerca, els diferents instruments existents per a la gestió i protecció del paisatge803 de l’illa no incorporen 

en cap moment les pedreres de marès, ni com a llocs, ni com a memòria, ni com a paisatge. Des d’aquí es proposa la 

utilitat d’aquesta recerca per a l’elaboració del primer catàleg de paisatge804 de l’illa de Mallorca en el qual es podran 

incorporar el reconeixent dels conjunts de pedreres des del concepte proposat d’unitats transversals de paisatge. La redacció 

d’aquest nou instrument permetria redefinir les actuals Unitats de Paisatge, des d’una mirada molt més adequada, alhora que 

permetria incorporar les pedreres de marès com a béns d'interès paisatgístic i ambiental a la resta d’elements ja reconeguts 

com a identitaris del paisatge de Mallorca.  

 

 

 

 

802 Com s’ha desenvolupat a l’apartat 4.6.1 La construcció d’un ecosistema. 
803 Veure, de l’apartat 2.2.5 Legislació sobre pedreres l’estudi del Pla Territorial Insular de l’Illa de Mallorca, que és el principal instrument d’ordenació territorial 
de l’illa i de l’Estratègia del Paisatge del Consell de Mallorca, que és el document orientador de les polítiques territorials al conjunt de l’illa de Mallorca en matèria 
de protecció paisatgística. També s’ha estudiat amb més detall una de les eines desenvolupades pel Pla Territorial que són les Unitats de Paisatge a l’apartat 
4.5.2 Els conjunts de pedreres i les unitats de paisatge. 
804 Segons l’Observatori del Paisatge de Catalunya “els catàlegs de paisatge són un nou instrument per protegir, gestionar i ordenar el paisatge a Catalunya, i 
estan concebuts principalment com a eines de suport a la planificació territorial” (2006: 10). Pel reconeixement, definició i delimitació de les noves unitats de 
paisatge de Mallorca es recomana seguir els criteris de l’Observatori del Paisatge de Catalunya (verificats per la redacció de X catàlegs de paisatge amb els 
mateixos) recollits al capítol 3. Les Unitats de Paisatge del document Els catàlegs de paisatge de Catalunya. Metodologia (Nogué, Sala i Grau, 2016). 
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Les pedreres de marès no es poden considerar de la mateixa manera que la resta de pedreres  

Dins l’imaginari col·lectiu, parlar de pedreres de marès és parlar d'activitats extractives que malmeten el territori des d’una 

percepció englobada dins el concepte genèric de pedreres. La desconeixença de la multiplicitat de tipologies d'activitats 

extractives existents ha generat la seva agrupació conjunta, sense el reconeixement de les especificitats de cada tipus de 

pedrera. Això ha provocat que totes les reflexions realitzades, especialment des del camp de la legislació, respecte les 

pedreres de marès s’hagin realitzat des d’un marc genèric que considera el cas d'impacte més desfavorable805 en el medi i 

que, específicament des de l’aplicació del PDSPIB ha provocat la desaparició de les pedreres de marès una vegada la seva 

activitat s'acaba, esborrant-les806 literalment del territori.  

 

El marès és una roca pròpia de l'illa i ha estat el material present en molts dels seus processos històrics, com a element 

constant, definitori i característic de la imatge de Mallorca. La seva importància és tal per mor de ser l'únic material de 

construcció suficientment abundant a l'illa per a poder generar tot un coneixement vinculat a la seva extracció i amb la 

construcció amb el mateix. Per això, la producció de marès ha servit per a construir la gran majoria dels edificis que ara 

es consideren històrics807 de Mallorca. Una de les seves principals virtuts ha estat la seva adaptabilitat, suposant la seva 

utilització tant en edificis importants i significatius com en edificis quotidians i anònims, determinant una uniformitat estètica 

de tota la imatge de la Mallorca construïda.  

 

Les pedreres de marès suposen gairebé el 80% de totes les pedreres que existeixen a Mallorca i aquestes són les pedreres 

de menors dimensions de l’illa808, les que generen una petjada ecològica més reduïda809, i les que des d’un punt de vista 

espacial les que esdevenen espais més interessants i fàcilment compatibles810 amb futurs nous usos alhora que es conserven 

 

805 Les pedreres de marès, en comparació a la resta de pedreres (sobretot les d'àrids), són les que causen un impacte menor en el territori, principalment, per 
les seves dimensions reduïdes. 
806 Com s’ha explicat a l’apartat 2.2.5 Legislació sobre pedreres el PDSPIB obliga a restaurar les pedreres una vegada finalitza l’extracció de marès. Existeixen 
dos sistemes per a fer aquesta restauració: el rebliment de la pedrera o la construcció de marjades vegetades. En el cas de les pedreres de marès el sistema 
que s’aplica sempre és el del rebliment, que esborra completament l’espai de la pedrera del paisatge. 
807 Veure l’apartat 3.2 L’origen de la Mallorca construïda 
808 Veure l’apartat 2.3 Pedreres versus Pedreres de marès. 
809 Veure el subapartat La repercussió de les pedreres de marès al metabolisme socioeconòmic de l’illa a l’apartat 4.6.1 La construcció d’un ecosistema. 
810 Veure els subapartats Els habitants (i hàbitats) de les pedreres de marès i  Usos trobats a les pedreres de marès a l’apartat 4.6.1 La construcció d’un 
ecosistema 
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les seves qualitats paisatgístiques, és a dir, vinculades a l’espai i a la seva memòria. Només tenint en compte aquestes 

variables es fa més que evident la necessitat de considerar les pedreres de marès com a grup propi, separant-les de la 

resta de pedreres i fent-les mereixedores d'una atenció especial. 

 

Podem apreciar, envers les pedreres de marès, la seva relació a un doble imaginari col·lectiu. Per una banda, moltes 

vegades es pensa en elles com ferides en el territori, com a espais que s’han d’esborrar o com a espais de destrucció. 

Aquest imaginari es troba determinat per la seva englobació dins del concepte genèric de pedrera, on s’ha instaurat com a 

genèrica la imatge de les grans graveres, la qual difereix totalment de la imatge, de l’impacte i de l’afectació territorial i 

visual de les pedreres de marès. D’altra banda, existeix també l’imaginari que les vincula amb l’origen del marès que ha 

format els edificis de la nostra illa, és a dir, com l’espai proveïdor d’aquest material, habitualment considerat històric, i per 

tant amb un valor evident. En cap dels dos imaginaris crec que, pròpiament, s’associïn a la imatge vertadera de les pedreres 

de marès, sinó a la idea d’aquestes pedreres. L’aportació realitzada per aquesta recerca espera haver contribuït a la creació 

d’un nou imaginari col·lectiu vinculat a les pedreres de marès, en el qual aquestes són espais diferenciats de la resta de 

pedreres, és a dir, tenen una identitat pròpia com a espais, com a paisatge i com a vincle amb els edificis que han 

permès construir.   

 

La necessitat d’entendre les pedreres de marès de manera independent de la resta de pedreres implicaria l’aprofitament de 

la necessitat d’elaboració del nou Pla Director Sectorial de Pedreres de Mallorca811 que hauria de respondre a aquesta 

singularitat conceptual de les pedreres de marès respecte la resta, establint el seu propi marc legislatiu (com a una part 

del nou pla o com un pla independent). Segons les lectures dels patrons de paisatge dels diferents conjunts de pedreres, 

una de les situacions que aquest nou Pla hauria de repensar la delimitació de les àrees on es poden ubicar noves pedreres 

de marès per a possibilitat la continuïtat i consolidació dels conjunts de pedreres existents, o crear-ne de nous. L’altre 

necessitat seria la revisió del concepte de restauració de les pedreres de marès, determinant la necessitat d’execució d’aquesta 

restauració a partir de la incorporació de la lectura de les característiques identitàries de les pedreres. Aquest fet podria 

 

811 Recordem que la LOMIB preveia que els Plans Directors Sectorials havien de ser redactats pels diferents consells insulars, i per tant, en aquest cas, 
s’evolucionaria el PDSPIB a un nou Pla Director Sectorial de Pedreres de Mallorca (veure nota 185). Aquest nou instrument, com ja citava a la nota 186, encara 
es troba  pendent de redacció a dia d’avui.  
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suposar, per mor de no haver de “restaurar” les pedreres de marès, la generació de pedreres de marès que responguessin 

totalment als patrons i identitats detectats en aquesta recerca, fet que implicaria també, l’aplicació de la doble metodologia 

(dades i cartografia) per a poder identificar els trets identitaris de les pedreres de marès.  

 

 

Les pedreres de marès no es distribueixen com a elements aïllats en el territori sinó que s’organitzen formant conjunts de 

pedreres integrats en l’estructura de paisatge 

La lectura a escala territorial de les 1.420 pedreres de marès cartografiades permet reconèixer vint-i-sis àrees on aquestes 

pedreres es troben organitzades d’una manera més intensa, és a dir, pròximes entre elles. Aquestes agrupacions són el que 

hem anomenat conjunts de pedreres, els quals s’han desenvolupat amb més detall des d’una lectura a escala de paisatge. 

L’existència d’aquests conjunts de pedreres permet reconèixer llocs de l’illa on es troben d’una manera més constant pedreres 

de marès, actives o històriques, que permeten entendre l’existència d’un vincle de proximitat entre les pedreres i defugir de 

la seva comprensió com a excepcions del territori. L’organització de les pedreres en conjunts de pedreres és un dels trets 

més identitaris del paisatge de pedreres.   

 

Aquests conjunts es troben composats812, principalment, per pedreres de marès que existeixen o han existit en qualque 

moment en el territori i que es relacionen entre sí per una traça de comunicació que permet recórrer el conjunt de pedreres, 

sent aquesta la porta per a descobrir aquests espais molt sovint amagats i que alhora també permet (o permetia) transportar 

el marès extret cap al seu destí. Els conjunts s'han generat per la conjunció i l'evolució temporal de les diferents traces 

generades per les pedreres, incorporant la variable temporal com una variable més per al ser reconeixement. La presència 

dels conjunts de pedreres també demostra que aquestes són paisatges que es generen des d’una certa reverberació i que, 

per mitjà de la seva influència813, atreuen la localització d’altres pedreres en el territori proper. 

 

 

812 Veure l’apartat 4.5 Els conjunts de pedreres, patrons en el paisatge 
813 Veure l’apartat 4.5.1 La influència com a intensitat de la memòria i la llegibilitat dels conjunts 
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La baixa intensitat en que les pedreres dels conjunts es manifesten cap al seu exterior fa que el seu reconeixement sigui 

difícil si només és possible des del recorregut realitzat per la traça de comunicació. Així mateix, la integració de l’espai de 

les pedreres dins els diferents sistemes vegetals de marge propis de la imatge del mosaic agro-forestal que defineix el 

paisatge rural de Mallorca, tampoc ajuda a que puguin ser vistes, fet que proporciona una impressió de sorpresa que 

emfatitza encara més el moment en que es descobreix una pedrera. Aquesta lectura també permet veure que les pedreres 

de marès i, per extensió, els conjunts de pedreres són elements del paisatge que es situen en el territori preexistent sense 

alterar-lo, és a dir, convivint totalment amb les dinàmiques ecològiques prèvies.  

 

La lectura conjunta de les 1.420 pedreres cartografiades permet reconèixer una sèrie de trets essencials814 comuns a totes 

les pedreres de marès, com son les seves geometries regulars i pures que determinen espais excavats d’una mida relativament 

quotidiana i propera a l’escala en que estem habituats; la seva condició de paisatge pla, sense alterar l’horitzó però també 

romanent amagades respecte una mirada panoràmica del paisatge; la possibilitat de ser paisatges que es poden percebre 

des de l’exterior i des del seu interior, cosa molt singular i la seva condició evident de paisatges dinàmics o evolutius. 

Juntament amb les relacions descrites respecte l’entorn on es situen permeten reconèixer els patrons de paisatge mitjançant 

els quals es generen aquests conjunts de pedreres.  

 

Els diferents Conjunts de Pedreres identificats a aquesta recerca es podrien incorporar com a itineraris paisatgístics815 els 

quals permetrien el reconeixement del paisatges de pedreres des de les vint-i-sis rutes que ofereix cada conjunt de pedreres. 

La posada en valor del Paisatge de Pedreres com a paisatge per a conèixer seria un dels primers passos per a fer visibles 

 

814 Veure l’apartat 4.6 Trets essencials de les pedreres de marès 
815 En el marc de la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca, aprovada l’any 2018, la qual al seu article 2 
estableix els principis generals de la llei que són: a) Implantar i impulsar la catalogació, el registre, la defensa, la vigilància, la conservació, el manteniment i la 
integració en l’entorn de la xarxa de camins públics que defineix aquesta llei; b) Recuperar, conservar i protegir el patrimoni viari tradicional i el seu entorn; c) 
Potenciar el coneixement de la xarxa de camins públics; d) Facilitar i promoure un ús responsable no motoritzat (a peu, en bicicleta o a cavall) i sostenible dels 
camins públics com a mitjà per preservar i donar a conèixer el medi natural, el paisatge, el patrimoni etnològic, el patrimoni històric i servir al sosteniment i 
desenvolupament del medi rural; e) Implantar la gestió sostenible del patrimoni viari històric i integrar els aspectes d’oci, socials i culturals amb els 
mediambientals i les activitats econòmiques agrícola, ramadera, silvícola i cinegètica; f) Implantar el marc normatiu que delimiti l’ús dels camins conforme a la 
seva naturalesa i destinació en el medi rural, i prohibir-hi els usos incompatibles; g) Garantir l’existència d’una xarxa de camins públics en benefici del sector 
primari de l’illa. 
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els valors de les pedreres de marès, actives i inactives, com a identitat de l’illa. Alhora, el coneixement d’aquests llocs 

permetria l’establiment de vincles per part dels seus habitants amb aquest paisatge. 

 

 

Existeix un vincle territorial entre les pedreres de marès que es reconeix en el (fins ara desconegut) Territori de Pedreres  

El reconeixement de la notable quantitat de pedreres de marès estesa pel territori de Mallorca deriva en el descobriment 

d'una lògica d'implantació territorial d'aquestes i de la proposta d'un canvi de paradigma en la seva comprensió. S'ha 

desenvolupat una nova noció de territorialitat vinculada a les pedreres llegides, ara com a elements que sobrepassen l'escala 

lligada a l'espai immediat que les determina, esdevenint d'entitat territorial, reconeixent l’existència del Territori de Pedreres. 

Aquest respon al territori que engloba tant les pedreres de marès actualment existents, com les que han existit, com les 

que potencialment poden existir, entenent-les com integrades dins la seva totalitat delimitada per la geologia de marès. El 

descobriment del territori de pedreres permet reconèixer també una identitat territorial fins ara desconeguda i que s'estén per 

una gran part de la superfície de l'illa. El reconeixement, i la presa de consciència, de l'existència del Territori de Pedreres 

permetrà establir la base per a la seva percepció com a part del paisatge de l'illa.  

 

 

L'existència del Paisatge de Pedreres configura una identitat retrobada envers l'illa 

El Territori de Pedreres s'ha anat conformant per la superposició de múltiples episodis temporals que encara es poden 

reconèixer en el territori de l'illa, però la seva detecció no ha considerat elements perceptius, sinó que només ha reconegut 

les característiques físiques que el defineixen. Fer una interpretació perceptiva del temps remet a la generació d'una certa 

memòria d’aquell territori deguda a la vinculació entre les pedreres de marès i la cultura que les ha generat. La lectura 

d'ambdues coses permetrà la nova interpretació d'aquest territori com a nou paisatge de l'illa, descobrint un Paisatge de 

Pedreres, que es troba articulat mitjançant el reconeixement dels espais de les pedreres de marès presents en el territori i 

per la materialització dels fenòmens lligats amb la seva memòria, existint fragments d'ell on aquesta aflora d'una manera 

especial. Aquests fragments, identificats com a Conjunts de Pedreres, organitzen el Paisatge de Pedreres i en faciliten la 

seva comprensió des de la seva percepció.  
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Aquesta lectura combinada de l'evolució temporal i territorial dels elements generadors d'aquest nou paisatge descobert (les 

pedreres de marès) juntament amb la incorporació de paisatges ja instal·lats a la memòria col·lectiva com a parts d'aquesta 

nova identitat, permeten extreure els patrons inicials que serviran per a la determinació del Paisatge de Pedreres.  

 

La presència, per tant, d'aquests rastres en el territori de Mallorca possibilita la intuïció inicial de que el Paisatge de Pedreres 

no només es limita pels propis espais d’extracció de marès sinó que inclou tot el relacionat amb el sistema que les pedreres 

de marès articulen. Com a part del paisatge, les pedreres de marès estableixen relacions amb la resta de paisatges i 

habitants del territori, les quals s’han intentat incorporar a la lectura dels diferents conjunts. Aquestes relacions, molt sovint, 

es poden llegir a partir de rastres territorials presents en el paisatge de pedreres que poden ser elements físics (les pròpies 

pedreres, els camins, l’estructura del paisatge...) o intangibles (els quals recullen la petjada cultural associada a les pedreres, 

com podria ser la toponímia). Tots aquests elements acaben determinant la memòria que es pot associar a les pedreres 

convertint-se, per tant, en els elements configuradors del Paisatge de Pedreres. 

 

 

Els patrons de paisatge detectats en els conjunts de pedreres seran essencials per a la supervivència d’aquest paisatge  

En un context com el que vivim, l’autosuficiència de recursos a nivell insular serà, de cada vegada més, una necessitat 

essencial. Com s’ha demostrat, el marès és l’únic material existent a l’illa que pot donar resposta a aquesta necessitat, 

especialment per constituir el 27,85% del territori de l’illa, encara que legalment el territori disponible per a localitzar pedreres 

de marès sigui només el 6,69% de Mallorca816. 

 

Durant els darrers anys s’ha detectat un increment de la demanda de marès (de qualitat) que s’ha sumat a la ja demanda 

tradicional de necessitat de marès per a la conservació dels edificis històrics817. Com hem vist a l’apartat 3.2.3 El marès a 

l’arquitectura contemporània, la recuperació del marès com a material essencial per a la construcció és una realitat d’aquest 

moment la qual genera una demanda que necessita la pervivència del Paisatge de Pedreres latent, és a dir, productor de 

 

816 Veure l’apartat 2.2.5 Legislació sobre pedreres 
817 Veure la nota 416 
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marès. La vinculació entre l'activitat d'extracció del marès i la generació i conservació del Paisatge de Pedreres serà 

fonamental, ja que aquest no pot existir sense el desenvolupament de les pedreres de marès.  

 

El context actual, on s’intenta equilibrar el consum de recursos finits i reduir les demandes energètiques per al desenvolupament 

de les necessitats de la societat, l’extracció d’un recurs natural (limitat) com el marès s’ha de realitzar d’una manera més 

conscient que mai. El reconeixement de l’existència d’un lligam que organitza a nivell paisatgístic i territorial les pedreres de 

marès, és a dir, els conjunts de pedreres juntament amb la lectura dels seus trets essencials que asseguren la seva 

integració ecosistèmica, funcional i paisatgística, son la base per a establir una nova gestió del paisatge de pedreres que 

permet tancar el cicle818 de l’energia invertida en la generació de les pedreres i que, en el seu procés de retorn al paisatge 

pot desenvolupar-se d’una manera més eficient, aconseguint una regeneració o integració paisatgística més equilibrada alhora 

que es conserva la identitat paisatgística de les pedreres de marès.  

 

Una conclusió paral·lela a la recerca: la cartografia és una eina de construcció de coneixement  

L'establiment d'un sistema de representació comú a totes les pedreres ha permès el reconeixement de les seves característiques 

similars i diferenciadores, les quals, mitjançant les lectures des de l’escala de lloc, de paisatge i de territori, han possibilitat 

la detecció dels lligams de component territorial de les pedreres, dels conjunts i dels patrons de paisatge. La incorporació 

del temps com a variable representada també ha incrementat les lectures derivades del procés de representació. 

 

Com hem vist a les conclusions del capítol 3 LES PEDRERES COM A MEMÒRIA, la metodologia de recerca basada en la 

cartografia permet llegir i identificar relacions a l’espai que treballant només amb el que ofereixen les dades mai s’haguessin 

pogut visualitzar, com és el cas evident dels Conjunts de Pedreres. Així mateix, la representació cartogràfica de les dades 

permet transformar els 330 topònims localitzats als diferents documents consultats en 1.313 pedreres cartografiades. A aquestes 

xifres encara s’hi han de sumar 39 topònims que s’han trobat mitjançant la recerca cartogràfica i que no s’han trobat a 

 

818 L’energia invertida en extreure el marès es transforma en les construccions locals de marès. Alhora, l’espai generat per aquesta extracció, la pedrera, es 
realitza en un marc ecosistèmic que permeti el seu retorn natural al territori, sense pràcticament invertir-hi més energia, entenent que esborrar les pedreres de 
marès omplint-les suposa una despesa energètica descomunal quan es pot aconseguir un retorn de manera natural. En els casos en que aquestes pedreres 
es vulguin incloure com un retorn social, és a dir, introduint-hi usos compatibles el tancament del cicle energètic també és possible. Des d’aquesta mirada, 
l’energia invertida en la generació de la pedrera es transforma naturalment per a tancar el cicle. Aquesta idea donaria per a la realització d’una altra recerca 
basada en el càlcul de l’energia necessària per a la realització d’aquests processos i per a l’assoliment de la sostenibilitat ambiental dels mateixos.  
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cap document i que, cartogràficament, signifiquen 107 pedreres. És ben evident que mitjançant la cartografia s’obtenen moltes 

més dades que, a més, aporten informació més completa i real (per haver dibuixat les pedreres amb les seves mides i 

morfologies reals).   

 

El desenvolupament d'un sistema propi de cartografies per a poder representar i arxivar totes les pedreres de marès que 

conformen el cas d’estudi d’aquesta recerca s’entén també com a aportació al coneixement envers aquest tema, ja que fins 

al moment mai s’havien realitzat aquestes cartografies amb tal nivell d’informació. 

 

Una de les derivades evidents d’aquesta recerca és la transformació de les cartografies en una aplicació de consulta, o un 

visor, mitjançant els sistemes d’informació geogràfica, com a continuació a l’iniciat per part del Servei de Mines del Govern 

de les Illes Balears (veure Fig. 235 i Fig. 236). Com a característica pròpia del paisatge de pedreres, que es troba en 

evolució constant, aquesta eina seria d’una gran utilitat per a poder mantenir actualitzada la gran quantitat d’informació 

generada per la present recerca.  
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 DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL. GOVERN DE LES ILLES BALEARS. (2011) Llistat de pedreres de 
marès actives (no publicat) 

 DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL. GOVERN DE LES ILLES BALEARS. (2015) Registre Miner de les 
Illes Balears. [en línia]. Disponible a: https://www.caib.es/siiweb/mines/MinasListReport.jsp (recurs web actualitzat 
periòdicament, publicat des de 2015) 

 JUNTA SUPERIOR DE MINERÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. (1883-1930). 

Estadística Minera de España. [en línia] Recuperat de: http://info.igme.es/estminera/default.aspx 

 MINISTERIO DE INDUSTRIA. (2010) Catastro Minero. [en línia]. Disponible a: 
https://geoportal.minetur.gob.es/CatastroMinero/BusquedaAlfanumerica (recurs web actualitzat periòdicament) 

 

 



569 

 

5.4. ACRÒNIMS 

 

IDEIB  Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears 

GEODE  Mapa Geològic Digital Continu d’Espanya 

LOMIB  Llei d’Ordenació Minera de les Illes Balears 

MAGNA  Mapa Geològic Nacional 

MTN50  Mapa Topogràfic Nacional a escala 1/50.000 

PDSPIB  Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears (versió 1999 vigent) 

PDSPIB-1997  Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears (versió derogada, de l’any 1997) 

PTIM  Pla Territorial Insular de l’illa de Mallorca 

SITIBSA  Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears 

 
 




