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RESUM 
 
El procés de posar de manifest les pedreres de marès com un dels paisatges característics de Mallorca 
passa per entendre com aquestes han influït en la seva formació. L'objectiu principal de la investigació és la 
demostració de la hipòtesi originària de la tesi, la qual entén que les pedreres de marès són configuradores 
de la identitat de l'illa i, per tant, mereixen ser reconegudes com a components de valor d'aquest territori. El 
procés de reconeixement del Paisatge de Pedreres en el territori de Mallorca neix de l'anàlisi mitjançant la 
representació d'aquest cas d'estudi. La memòria, com a element intangible, no es troba present de manera 
material en el territori, però ha configurat la presència de rastres que en possibiliten la seva lectura. La 
reconstrucció de la memòria vinculada a les pedreres de marès a partir de la cartografia del procés que les 
ha originat i de la lectura de les seves traces intangibles serà el que permetrà visualitzar el seu imaginari 
col·lectiu com a imatge d'aquest paisatge arribant a determinar una identitat alhora reconeguda i pendent de 
descobrir. 
 
Paraules clau: Paisatge, memòria, pedreres, Mallorca. 
 
 
ABSTRACT 
 
The process of highlighting the sandstone quarries as a typical landscape of Mallorca means to understand 
how they have influenced its formation. The aim of this research is the demonstration of the originary 
hypotheses of the thesis, which understands that the sandstone quarries are modelers of the 
island's identity and, therefore, deserve to be recognized as components of value in the territory. The 
process of recognition of the Quarries Landscape in Mallorca is born from the analysis through representing 
this study case. Memory, as an intangible element, is not materially present in the territory, but has set the 
presence of traces which make possible reading it. The reconstruction of the memory linked to the 
sandstone quarries through mapping the process that has originated them and reading from their intangible 
traces will allow us to view their collective imaginary as a landscape image determining an identity, both 
recognized and awaiting to be discovered 
 
Keywords: Landscape, memory, quarries, Mallorca. 



1 INTRODUCCIÓ / PRECEDENTS 

A Mallorca es poden trobar per una extensa part del seu territori un gran nombre de pedreres de marès. 
L'existència del marès com a material propi, i gairebé exclusiu de l'illa ha generat una llarga tradició entorn la 
seva extracció i posterior modificació, la qual ha configurat tant la imatge construïda particular de l'illa així 
com la cultura del seu maneig. Encara que actualment només poques d'aquestes pedreres conserven 
l'activitat extractiva, la seva existència en tota la història de l'illa ha estat significativa, com he apuntat abans, 
no només des del punt de vista quantitatiu sinó també cultural. El reconeixement, per tant, de l'existència 
d'aquestes pedreres en relació al territori mallorquí és el que, en primera instància, origina aquesta 
investigació. De l'anàlisi de la seva situació geogràfica i territorial s'extreu una primera conclusió que 
reconeix l'existència d'un Territori de Pedreres (de marès) a l'illa de Mallorca (Salvà, 2013) configurat 
inicialment per la inclusió de les pedreres de marès antigues, actuals i potencials les quals queden 
vinculades per la materialitat geològica del marès present al 21% del territori de l'illa (Fig. 1). La identificació 
del Territori de Pedreres en el context de l'illa permet pensar en la totalitat de pedreres de marès com a 
conjunt i, per tant, permet la seva comprensió com a elements del paisatge de Mallorca. Però el 
reconeixement de la presència territorial de les pedreres no implica, per si mateix, l'acceptació dels seus 
valors intrínsecs vinculats a la tradició i a la cultura mallorquines que abans comentava sinó que necessita 
incorporar la percepció de l'home per establir-hi noves relacions que permetin veure els valors existents i 
desvincular-se dels prejudicis actualment establerts que engloben les pedreres de marès com a activitats 
extractives nocives. 
 

 
Fig. 1 Extensió del Territori de Pedreres. 
(Elaboració pròpia, 2012) 
 
 
2 RECONSTRUINT LA IDENTITAT  

El reconeixement dels trets que configuren el caràcter propi d’un lloc i que el fan únic i diferent a la resta és 
el que es traduiria com a trets identitaris d'un determinat paisatge. Per a poder realitzar aquest 
reconeixement és necessari, però, que existeixi algú al qual li interessi poder fer aquesta elaboració mental, 
és a dir, els elements i condicions que ens permeten establir relacions i vincles respecte un paisatge no 
existeixen en el territori com a tals sinó que necessiten ser mirats des d'un observador que generi el procés 
perceptiu envers aquest territori. Tot i l'existència, des del punt de vista geogràfic, del Territori de Pedreres 



aquest encara es troba pendent de ser descobert per part de la 
existent però invisible.  
 
L'objectiu d'aquesta investigació és
de l'illa de Mallorca com a components essencials de la seva identitat. 
d'identitat ja que, per definició, engloba el "c
comunitat sigui ella mateixa”,1 per tant, esbrinar quines són aquestes característiques que defineixen el 
paisatge de Mallorca serà la clau per a entendre la seva pròpia identitat. 
a un territori i la societat amb la qual es relaciona ve donada pel re
de la pròpia identitat, com bé expliquen Marangon i Tempesta (2009:
de fet, un dels processos a través dels quals un grup social tendeix a afirmar la identitat 
en les afirmacions de Costonis (1982) que identifica l'existència d'un vincle entre el control de les 
característiques del paisatge i l'assoliment d'una identitat cultural directament vinculada al mateix.
 
Aquesta afirmació implica per si matei
només pels simples fets d'existir com a tals
necessari, però, iniciar un procés de retrocés per a poder desgranar quins han estat els elements 
en el paisatge de Mallorca que han esdevingut a p
conformadors de la seva identitat. 
elements ja residents en l'imaginari col·lectiu
de l'illa que tenen una relació inseparable amb les pedreres de marès.
aflorar també les pedreres de marès com a elements de paisatge, per tant, elements conformadors de la 
identitat de Mallorca.  
 
La recerca sobre dita premissa es desenvolupa mitjançant la lectura de la memòria
pedreres. La comprensió de les pedreres de marès, com a 
un total sentit quan aquestes s'entenen 
Incorporar el concepte de cartografia 
de la nostra memòria col·lectiva" (Dooren, 2013:
1998:15) extreure d'ell les lectures que conté possibilitarà la comprensió total de tots els seus significats 
inherents. Per tant, el procés de reconstrucció de la identitat del paisatge de l'illa 
cartografia de la memòria vinculada a les pedreres de ma
a resultat sinó com a element essencial del procés de comprensió dels elements identitaris 
quals podem parlar del Paisatge de P
investigació.  
 

Fig. 2 Antiga pedrera de marès avui abandonada. Les cases del poble del Pil·lar
(Fotografia pròpia, 2011) 

La metodologia utilitzada per a la seva elaboració 
les pedreres) existents en la memòria col·lectiva i en la seva traducció en una cartografia. Els elements en la 
memòria es poden trobar, però, en dos estats diferents: grafiats i no grafiats. Els elements
resideixen ja en les cartografies existents, per tant, són
desvelat la seva relació amb el paisatge identitari de les pedreres de marès

               
1 INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana
2 INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la 
2014). Cartografia: Art de traçar mapes o cartes geogràfiques
Terra o d’una part d’ella segons una escala donada

pendent de ser descobert per part de la societat mallorquina.

L'objectiu d'aquesta investigació és demostrar que les pedreres de marès són configuradores
de l'illa de Mallorca com a components essencials de la seva identitat. És oportú introduir el concepte 

ja que, per definició, engloba el "conjunt de característiques que fan que una persona o una 
er tant, esbrinar quines són aquestes característiques que defineixen el 

paisatge de Mallorca serà la clau per a entendre la seva pròpia identitat. La relació entre el paisatge vinculat 
la societat amb la qual es relaciona ve donada pel reconeixement del paisatge com a manifest 

quen Marangon i Tempesta (2009:85) "la transformació
dels quals un grup social tendeix a afirmar la identitat 

en les afirmacions de Costonis (1982) que identifica l'existència d'un vincle entre el control de les 
característiques del paisatge i l'assoliment d'una identitat cultural directament vinculada al mateix.

Aquesta afirmació implica per si mateixa que les pedreres de marès ja són part de la identitat de Mallorca, 
d'existir com a tals i d'haver estat creades per i per a la societat illenca

iniciar un procés de retrocés per a poder desgranar quins han estat els elements 
en el paisatge de Mallorca que han esdevingut a partir del Territori de Pedreres i que, per tant, seran els 

. Per a fer aquest procés es planteja la següent hipòtesi:
elements ja residents en l'imaginari col·lectiu reconeguts com a elements, o bé, identitaris, o bé
de l'illa que tenen una relació inseparable amb les pedreres de marès. Fer aflorar aquesta relació
aflorar també les pedreres de marès com a elements de paisatge, per tant, elements conformadors de la 

es desenvolupa mitjançant la lectura de la memòria
es pedreres de marès, com a components físics del territori 
s'entenen mitjançant el llenguatge del propi territori, és a dir, 

el concepte de cartografia a les lectures de la identitat és essencial ja que permet descobrir "part 
ria col·lectiva" (Dooren, 2013:4). Entenent també que "el paisatge és llenguatge" (Spirn,

les lectures que conté possibilitarà la comprensió total de tots els seus significats 
Per tant, el procés de reconstrucció de la identitat del paisatge de l'illa esdevindrà 

cartografia de la memòria vinculada a les pedreres de marès. Aquesta cartografia no només es concep com 
a resultat sinó com a element essencial del procés de comprensió dels elements identitaris 

Paisatge de Pedreres, s'entén com a instrument de recerca

Antiga pedrera de marès avui abandonada. Les cases del poble del Pil·lar í hi donen l'esquena.

seva elaboració es basa en el reconeixement dels elements (vinculats a 
les pedreres) existents en la memòria col·lectiva i en la seva traducció en una cartografia. Els elements en la 
memòria es poden trobar, però, en dos estats diferents: grafiats i no grafiats. Els elements
resideixen ja en les cartografies existents, per tant, són elements localitzables però generalment no s'ha 
desvelat la seva relació amb el paisatge identitari de les pedreres de marès. En canvi, els no grafiats 

Diccionari de la Llengua Catalana. 2a Edició (en línia) http://dlc.iec.cat/ (Consulta: 2
Diccionari de la Llengua Catalana. 2a Edició (en línia) http://dlc.iec.cat/ (Consulta: 2

Cartografia: Art de traçar mapes o cartes geogràfiques. Mapa: Representació sobre una superfície plana de la superfície de la 
donada. 

societat mallorquina. Es tracta d'un territori 

demostrar que les pedreres de marès són configuradores del paisatge 
És oportú introduir el concepte 

onjunt de característiques que fan que una persona o una 
er tant, esbrinar quines són aquestes característiques que defineixen el 

La relació entre el paisatge vinculat 
coneixement del paisatge com a manifest 

transformació del paisatge és, 
dels quals un grup social tendeix a afirmar la identitat pròpia" basant-se 

en les afirmacions de Costonis (1982) que identifica l'existència d'un vincle entre el control de les 
característiques del paisatge i l'assoliment d'una identitat cultural directament vinculada al mateix. 

xa que les pedreres de marès ja són part de la identitat de Mallorca, 
i d'haver estat creades per i per a la societat illenca. Serà 

iniciar un procés de retrocés per a poder desgranar quins han estat els elements existents 
i que, per tant, seran els 

planteja la següent hipòtesi: existeixen 
reconeguts com a elements, o bé, identitaris, o bé, de paisatge 

Fer aflorar aquesta relació permet fer 
aflorar també les pedreres de marès com a elements de paisatge, per tant, elements conformadors de la 

es desenvolupa mitjançant la lectura de la memòria vinculada a les 
territori on es situen, pren 

territori, és a dir, la cartografia.2 
res de la identitat és essencial ja que permet descobrir "part 

Entenent també que "el paisatge és llenguatge" (Spirn, 
les lectures que conté possibilitarà la comprensió total de tots els seus significats 

esdevindrà a partir d'una 
cartografia no només es concep com 

a resultat sinó com a element essencial del procés de comprensió dels elements identitaris i, a través dels 
s'entén com a instrument de recerca indiscutible en aquesta 

  
hi donen l'esquena.  

basa en el reconeixement dels elements (vinculats a 
les pedreres) existents en la memòria col·lectiva i en la seva traducció en una cartografia. Els elements en la 
memòria es poden trobar, però, en dos estats diferents: grafiats i no grafiats. Els elements grafiats 

però generalment no s'ha 
. En canvi, els no grafiats 

Edició (en línia) http://dlc.iec.cat/ (Consulta: 27 gener 2014)  
Edició (en línia) http://dlc.iec.cat/ (Consulta: 27 gener 

Representació sobre una superfície plana de la superfície de la 



expliquen fets, llocs, esdeveniments... presents de manera intangible en la memòria
no ha contemplat la seva localització vinculada a les pedreres
memòria precisarà aproximacions diferents per a poder abastar aquesta complexit
evident, llegirà en la cartografia existent els rastres deixats per les pedreres de marès per a reconstruir la 
seva memòria (Fig. 3). L'altra recopilarà
col·lectiva i les traduirà en una cartografia. El resultat 
pedreres de marès, el reconeixement de la qual determinar
 

 
Fig. 3 Fragments de cartografies històriques am
((1) Mapa de l'illa de Mallorca, 1785, Instituto Geográfico Nacional, (2) Planol de Portopetro
Nacional, (3) Mapa general de Mallorca, Josep Mascaró Pasarius, 1958, Institut Cartogràfic de Catalunya)
 
 
3 RASTRES PRESENTS A LA MEMÒRIA
 
El marès, com a material constructiu utilitzat per excel·lència a Mallorca, és un dels materials essencials per 
a la configuració de l'imaginari col·lectiu de l'illa, per trobar
existents a l'illa, des de la barraca més anònima fins a l'edifici més representatiu. La monomaterialitat dels 
materials que s’extreien del territori i, evidentment, la no arribada de materials forans (fins gairebé 
l’actualitat), configuraren l’illa amb les lògiques i possibilitats que oferi
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, proporciona
la unitat visual que la defineix. 

Poques sinopsis són tan oportunes per aquesta investigació com la que fa Vicenç Maria Rosselló Verger pel 
seu llibre Les Illes, redescobertes (Rosselló, 2006) iniciada amb "les Illes, ara al segle XXI, s'haurien de 
redescobrir". Aquest famós geògraf mallorquí presenta el que, per ell, forma l'essència del vertader paisatge 
de les illes i que, encara avui, "manté intacte el seu atractiu". El llibre pretén fer un 
propis de les illes però que precisen el seu redescobriment, per haver quedat eclipsats per altres paisatges 
de les illes que han gaudit de més popularitat. Per tant, el que en realitat ens presenta Rosselló Verger són 
els paisatges que, juntament amb la resta, també formen la identitat de les illes. Concretament, la primera 
part de l'illa es troba dedicada a la pedra. La pedra, en les seves varietats, és un dels elements més 
característics de les illes i és un dels temes centrals que propos
material constructiu per excel·lència és el marès i, per això, es mereix ocupar el segon dels capítols del llibre 
mencionat titulant-lo El marès, clau de la construcció baleàrica
connaturalitzat amb les Illes" (Rosselló Verger, 2006:
mateixes. La importància del material deriva en l'aprofundiment de la comprensió del 
les pedreres d'on es va extreure.3  
 
L'elevat nombre de pedreres de marès a l'illa no és casual si 
explotacions: la necessitat de material. Aquí s'incorpora una altra variable essencial per a la lectura dels 
rastres que han deixat aquestes: la se

               
3 "Les explotacions litorals,  molt  nombroses al sud  i sud
enorme  activitat as Balç, es cap des Moro,  s'estret  des Temps (Santanyí),  a sa Fossa (Llucmajor
l'Arxiduc   Lluís-Salvador,  a Portals (Calvià
vegetació,  oferien  diversitat  de  pedreny,  però  el transport  resultava   més 
Llucmajor  (Son Verí i Son  Mulet,  p.e.),  Campos  (Son Guerau  des del segle  XIX,  amb   una  galeria  subterrània d'uns q
quilometres), Porreres, Felanitx (sa Mola), Muro  (vora  el poble),  S
l'activitat" (Rosselló Verger, 2006: 25) 

s... presents de manera intangible en la memòria 
no ha contemplat la seva localització vinculada a les pedreres. La operació de reconstrucció d'aquesta 
memòria precisarà aproximacions diferents per a poder abastar aquesta complexitat de casos. Una, la més 
evident, llegirà en la cartografia existent els rastres deixats per les pedreres de marès per a reconstruir la 

. L'altra recopilarà les manifestacions de les pedreres ja presents en la memòria 
col·lectiva i les traduirà en una cartografia. El resultat serà una cartografia de la memòria vinculada a les 
pedreres de marès, el reconeixement de la qual determinarà la identitat paisatgística 

  
Fragments de cartografies històriques am b referències a pedreres de marès. 

((1) Mapa de l'illa de Mallorca, 1785, Instituto Geográfico Nacional, (2) Planol de Portopetro i Cala Llonga, 1891, Instituto Geográfico 
Nacional, (3) Mapa general de Mallorca, Josep Mascaró Pasarius, 1958, Institut Cartogràfic de Catalunya)

LA MEMÒRIA  

El marès, com a material constructiu utilitzat per excel·lència a Mallorca, és un dels materials essencials per 
a la configuració de l'imaginari col·lectiu de l'illa, per trobar-se present en la majoria de construccions 

a més anònima fins a l'edifici més representatiu. La monomaterialitat dels 
materials que s’extreien del territori i, evidentment, la no arribada de materials forans (fins gairebé 
l’actualitat), 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, proporciona

Poques sinopsis són tan oportunes per aquesta investigació com la que fa Vicenç Maria Rosselló Verger pel 
(Rosselló, 2006) iniciada amb "les Illes, ara al segle XXI, s'haurien de 

edescobrir". Aquest famós geògraf mallorquí presenta el que, per ell, forma l'essència del vertader paisatge 
de les illes i que, encara avui, "manté intacte el seu atractiu". El llibre pretén fer un 
propis de les illes però que precisen el seu redescobriment, per haver quedat eclipsats per altres paisatges 
de les illes que han gaudit de més popularitat. Per tant, el que en realitat ens presenta Rosselló Verger són 

ntament amb la resta, també formen la identitat de les illes. Concretament, la primera 
part de l'illa es troba dedicada a la pedra. La pedra, en les seves varietats, és un dels elements més 
característics de les illes i és un dels temes centrals que proposa Rosselló Verger. A les Illes, la pedra com a 
material constructiu per excel·lència és el marès i, per això, es mereix ocupar el segon dels capítols del llibre 

El marès, clau de la construcció baleàrica on es tracta el marès com a "p
Illes" (Rosselló Verger, 2006:23) i que configura una imatge uniforme de les 

mateixes. La importància del material deriva en l'aprofundiment de la comprensió del 

'elevat nombre de pedreres de marès a l'illa no és casual si introduïm el motiu pel qual es generaven tantes 
explotacions: la necessitat de material. Aquí s'incorpora una altra variable essencial per a la lectura dels 
rastres que han deixat aquestes: la seva producció derivada. Encara que avui en dia les pedreres de marès

Les explotacions litorals,  molt  nombroses al sud  i sud-est  de Mallorca  i en  certs indrets  del tallserrat sudmeno
tat as Balç, es cap des Moro,  s'estret  des Temps (Santanyí),  a sa Fossa (Llucmajor),  «una sonora pedrera»,   segons   

(Calvià), etc. Les interiors,  aprofitant una roca menys  meteoritzada, oculta  sota el sol i la 
vegetació,  oferien  diversitat  de  pedreny,  però  el transport  resultava   més  carregós;   així  i  tot, s'obriren  grans pedreres a 
Llucmajor  (Son Verí i Son  Mulet,  p.e.),  Campos  (Son Guerau  des del segle  XIX,  amb   una  galeria  subterrània d'uns q
quilometres), Porreres, Felanitx (sa Mola), Muro  (vora  el poble),  Santa  Margalida (Santa Eularia), Petra 

 col·lectiva però aquesta 
. La operació de reconstrucció d'aquesta 

at de casos. Una, la més 
evident, llegirà en la cartografia existent els rastres deixats per les pedreres de marès per a reconstruir la 

les manifestacions de les pedreres ja presents en la memòria 
serà una cartografia de la memòria vinculada a les 

identitat paisatgística de les mateixes. 

 

i Cala Llonga, 1891, Instituto Geográfico 
Nacional, (3) Mapa general de Mallorca, Josep Mascaró Pasarius, 1958, Institut Cartogràfic de Catalunya) 

El marès, com a material constructiu utilitzat per excel·lència a Mallorca, és un dels materials essencials per 
se present en la majoria de construccions 

a més anònima fins a l'edifici més representatiu. La monomaterialitat dels 
materials que s’extreien del territori i, evidentment, la no arribada de materials forans (fins gairebé 

a 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 

Poques sinopsis són tan oportunes per aquesta investigació com la que fa Vicenç Maria Rosselló Verger pel 
(Rosselló, 2006) iniciada amb "les Illes, ara al segle XXI, s'haurien de 

edescobrir". Aquest famós geògraf mallorquí presenta el que, per ell, forma l'essència del vertader paisatge 
de les illes i que, encara avui, "manté intacte el seu atractiu". El llibre pretén fer un repàs pels paisatges 
propis de les illes però que precisen el seu redescobriment, per haver quedat eclipsats per altres paisatges 
de les illes que han gaudit de més popularitat. Per tant, el que en realitat ens presenta Rosselló Verger són 

ntament amb la resta, també formen la identitat de les illes. Concretament, la primera 
part de l'illa es troba dedicada a la pedra. La pedra, en les seves varietats, és un dels elements més 

a Rosselló Verger. A les Illes, la pedra com a 
material constructiu per excel·lència és el marès i, per això, es mereix ocupar el segon dels capítols del llibre 

es tracta el marès com a "pedreny 
23) i que configura una imatge uniforme de les 

mateixes. La importància del material deriva en l'aprofundiment de la comprensió del seu origen, és a dir, de 

el motiu pel qual es generaven tantes 
explotacions: la necessitat de material. Aquí s'incorpora una altra variable essencial per a la lectura dels 

Encara que avui en dia les pedreres de marès 

est  de Mallorca  i en  certs indrets  del tallserrat sudmenorquí, assoliren  
),  «una sonora pedrera»,   segons   

), etc. Les interiors,  aprofitant una roca menys  meteoritzada, oculta  sota el sol i la 
carregós;   així  i  tot, s'obriren  grans pedreres a 

Llucmajor  (Son Verí i Son  Mulet,  p.e.),  Campos  (Son Guerau  des del segle  XIX,  amb   una  galeria  subterrània d'uns quants 
anta  Margalida (Santa Eularia), Petra - on encara segueix 



no són presents a la memòria col·lectiva com a part del paisatge de l'illa, ja sigui perquè romanen integrades 
en una costa d'on ja gairebé no es poden diferenciar o perquè han quedat oblidades o esborrades a l'interior 
de l'illa, els productes extrets d'elles, reminiscències de les mateixes, si que tenen una lectura directa com a 
elements actuals del paisatge prototípic mallorquí formant part de l'imaginari col·lectiu. Evidentment, em 
refereixo als edificis emblemàtics de la nostra illa: la Seu, el Castell de Bellver, la Llotja...4 tots ells construïts 
quasi exclusivament amb marès i durant l'Edat Mitjana. Aquella va ser una època on el maneig del marès (i, 
per tant, el domini i control de la seva extracció) va iniciar el seu apogeu. Aquesta tradició constructiva que 
generà la coneixença i treball del marès es va iniciar, principalment, a l'Edat Mitjana fet que va esdevenir en 
una gran nissaga de mestres d'obres mallorquins, com els Sagrera, els Vilasclar o els Pou i Cifre (Barceló 
Crespí, 2000), artífexs del que ara considerem el nostre patrimoni construït.  
 

 
Fig. 4 Lectura de la memòria a través de les esglés ies de Mallorca construïdes total o parcialment amb  marès.  
(Elaboració pròpia, 2012) 

 
La reedició de la memòria vinculada a les pedreres de marès a partir de la reconstrucció del procés de 
buidatge del territori que les ha originat, mitjançant el reconeixement de tots els rastres que ha anat produint 
permet ampliar la imatge d'aquestes dins l'imaginari col·lectiu. Un dels rastres més immediats generats per 
les pedreres de marès són els edificis construïts a partir del material extret. Com hem vist, el marès va ser 
pràcticament l'únic material de construcció elaborat5 fins la meitat del segle XX, a part dels emblemes 
arquitectònics de la nostra illa, també es troba una multitud de conjunts d'edificacions als centres històrics 

               
4 He anomenat només els edificis bandera de l'illa de Mallorca, però la producció constructiva amb marès s'estén per la majoria de 
construccions des de l'època medieval fins als anys 60. 
5 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. 



de moltes localitats de l'illa. La imatge d'aquests té sempre un punt en comú: la rellevància per sobre de la 
resta d'edificacions de l'església de la vila, paradigma de la imatge identitària d'aquests indrets i també de la 
seva història.6 S'ha localitzat l'església principal de cada municipi, normalment situada al centre del nucli de 
població antic, excepte a Palma que s'han seleccionat vàries esglésies, i han resultat construïdes amb 
marès a trenta-quatre dels cinquanta-tres municipis que formen l'illa, superant amb escreix la meitat (Fig. 4). 
Aquest fet implica que a bona part de l'illa la memòria col·lectiva té present i s'identifica amb una construcció 
amb marès. L'existència d'aquestes imatges és summament important per a poder establir una relació 
d'identitat amb les pedreres de marès, com diu Mireia Folch-Serra "el que determina la identitat de la nació a 
través de la poètica i la política del paisatge es l'apreciació cultural" (Folch-Serra, 2009:139). 
 
Com deia abans, la utilització del marès com a material habitual en totes les construccions de l'illa reconeix 
la presència d'aquests rastres del Paisatge de Pedreres en els entorns pròxims a les esglésies detectades. 
Aquestes suposen el detonant, moltes vegades,7 de l'existència d'altres construccions domèstiques de 
menor entitat però també nascudes del marès, permetent expandir la localització inicial d'aquests rastres, 
focalitzats en un sol element, fins a arribar a determinar la construcció de localitats en la seva totalitat, 
dilatant el rastre d'aquesta nova identitat llegida. Una recerca més profunda, però, és la que continua a 
aquesta conclusió. Si, una gran part de la població mallorquina identifica com a paisatge propi un territori 
nascut a partir d'edificis de marès, es pot també establir com a part d'aquest paisatge el que ha permès la 
seva creació, és a dir, formen part també del paisatge identitari de l'illa les pedreres de marès d'on s'ha 
extret el material per a aquestes construccions. Aquest fet desencadena un altre estadi d'aquesta recerca el 
qual planteja la recerca de les traces de les pedreres que serviren la construcció d'aquests representatius 
edificis en aquella època. D'aquestes grans construccions, la Seu es pot considerar més significativa, per 
ser un emblema estètic de l'illa, reflex d'una època, així com per les seves grans dimensions i també per 
haver estat un edifici la construcció del qual va durar al voltant de 300 anys (el Rei Jaume II de Mallorca 
ordenà l'inici de les obres el 1306 i aquestes no varen finalitzar fins el 1601 (Sastre, 2010)) i és mereix ser 
digna de ser estudiada en particular.  
 
Els diferents llibres de fàbrica i sagristia de l'obra de la Seu permeten tenir una cronologia del procés d'obra 
així com dels personatges implicats en ella i el cost de la mateixa. La recopilació de diferents llibres de 
fàbrica d'aquest edifici feta per Jaume Sastre Moll (1993, 1994, 2005, 2007b, 2010) recopila documents 
d'entre els anys 1327-1345, 1368 i 1390-1430 dels quals es pot extreure que la pedra per a la construcció 
de l’edifici era l’element més important de tota l’obra, tant, que el mestre d’obres major inspeccionava el 
territori personalment a fi de trobar la pedra idònia per la seva obra. Les condicions indispensables a l’hora 
de triar la pedrera (en aquella època) eren: que hi hagués pedra suficient i de bona qualitat i que el seu 
accés fos fàcil (que es trobés propera a la ciutat o que estigués propera al mar per embarcar amb facilitat el 
material extret) (Sastre, 1993). De tots aquests documents trobem citades fins a dotze pedreres de marès 
per cinc municipis de la costa del sud de Mallorca que serviren a la construcció de la catedral ( 

Fig. 5). Totes aquestes pedreres eren anomenades les pedreres de la Seu, ja que la fàbrica de la Seu tenia 

els drets d'explotació sobre dites pedreres (Sastre, 1993), evitant la compra de pedra al tenir-la "en 
propietat" i podent accedir a diferents tipus de pedra per la varietat de localitzacions de les quals es 
disposava. Algunes d'elles, encara avui, han quedat amb el nom de Pedrera de la Seu.  
 

Nom de la pedrera  Municipi  Any que es menciona  
Pedrera de Portals Calvià 1390, 1392, 1411, 1417, 1427 
Pedrera de Cala Vinyes Calvià 1397, 1401 
Pedrera de Refaubetx Calvià 1337, 1390, 1423, 1430 
Pedrera a Felanitx Felanitx 1390 
Pedrera de Cala Sa Nau Felanitx 1393 
Pedrera de Sa Punta Llucmajor 1417 
Pedrera del Cap Enderrocat  
(Pedrera del Codolar / Pedrera del Cap Blanc) 

Llucmajor 1406, 1411, 1426 

               
6 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. Moltes són contemporànies a la construcció de la Seu o el Castell de Bellver. 
7 Normalment, a la construcció de les esglésies no s'escatimava en recursos, i per això es poden trobar esglésies construïdes amb 
marès  lluny de les pedreres com l'església de Bunyola o la d'Esporles. Tot i això, aquestes quedaven com a elements que definien el 
poder adquisitiu de l'església diferenciant-se de la resta de construccions de la vila que, sense poder aspirar al transport del marès per 
a la seva construcció, utilitzaven la pedra local.  



Pedrera de Portopí Palma 1406, 1409, 1411 
Pedrera al Torrent del Mal Pas Palma 1409 
Pedrera a la Torre del Far Palma 1409 
Pedrera a Santanyí Santanyí 1389, 1390 
Pedrera a Cala Figuera Santanyí 1410, 1411, 1417, 1418, 1422, 1430 
  

Fig. 5 Recopilació de les Pedreres de la Seu mencio nades als llibres de fàbrica   
(Elaboració pròpia partir de les dades de (Sastre, 1993, 1994, 2005, 2007b, 2010)) 
 

De la mateixa manera que el marès ha contribuït a la definició de la imatge dels nuclis poblacionals de l'illa 
que ha quedat instaurada com a prototípica, sempre fent referència a la gran església daurada que domina 
en alçada el poble de colors equilibrats amb aquesta, 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: els murs de paret seca8. 
Inicialment aquests murs es realitzaven per eliminar les pedres que restaven en els camps de conreu i que 
dificultaven el seu cultiu, de manera que s'anaven extraient i agrupant en els marges dels mateixos. 
Aquestes acumulacions donaren lloc a murs que delimitaven els camps, en sementers tancats per les parets 
seques, que trobem espargits per gran part de l'illa, generant una imatge característica i que ha sobrepassat 
a l'imaginari col·lectiu, determinant també una necessitat adquirida de tancament de les parcel·les 
agrícoles9. Aquesta necessitat ha fet que en molts casos on eren inexistents aquestes pedres originàries 
s'haguessin de trobar tècniques similars, ara només per a poder realitzar el tancament de la parcel·la, 
elegint un 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 on la paret seca era inexistent, i prolongant-se com a nou paisatge vinculat a les pedreres. 
Aquest nou rastre del Paisatge de Pedreres que determinen els murs de tancament delimitadors de moltes 
carreteres i camins, sovint, condueix a pedreres de marès.  
 
La importància de les pedreres de marès a Mallorca no només es reflexa en la multitud de pedreres que 
trobem per l'illa sinó que també es troba en la tradició i saviesa generada en torn a elles. La terminologia 
pròpia de l'extracció del marès ha generat mots propis per definir la tipologia de pedreres (pedreres de rost i 
de pica), les construccions vinculades a les mateixes (davalladors, barraques, mollets i embarcadors), la 
professió en si (trencador, picapedrer, fer cantar la pedra...) o les eines emblemàtiques (tallants, escodes, 
tascons, perpals...) utilitzades, formant part de la memòria oral mallorquina. 
 
Municipi  Toponímia (camins)  Toponímia (carrers)  Toponímia (llocs)  
Algaida Camí de ses Pedreres -  
Campos Camí de sa Pedrera  

Camí de ses Pedreres  
-  

Capdepera - Carrer de ses Pedreres  
Felanitx Camí de ses Pedreres  -  
Llucmajor Camí de Ses Pedreres Carrer de ses Pedreres         

Carrer dels Trencadors 
 

Manacor Camí de Ses Pedreres Carrer Pedreres Blanques 
Carrer Picapedrers 

 

Muro - Carrer dels Trencadors de Pedra 
Carrer de les Pedreres de Sant Antoni 

 

Palma Camí de Ses Pedreres  Carrer del Gremi de Picapedrers 
Carrer del Marès     
Carrer del Tallant  
Carrer dels Trencadors  
Carrer de la Pedrera   

Can Pastilla (originàriament, 
Sant Antoni de la Platja, el nom 
el varen posar els trencadors 
que es reunien a una fonda 
anomenada "Can Pastilla") 

Pollença - Carrer Maressers  
Porreres Camí de sa Pedrera  -  
Santa Margalida Carrerassa de ses Pedreres -  
Santanyí - Carrer de sa Cantera 

Carrer de ses Pedreres 
Carrer de s'Escoda 

 

               
8 Cal puntualitzar que la paret seca no té relació amb el marès, ja que teòricament es realitza a partir d'afloraments de pedra a la 
superfície, sense realitzar excavacions profundes. 
9 Per exemple, a la normativa del Sòl no Urbanitzable del PGOU de Llucmajor s'especifica que el tancament d'una finca s'haurà de 
realitzar, preferiblement, amb paret seca amb una alçada màxima d'1,40m i tancada posteriorment amb una tanca de filferro. 



 
Fig. 6 Toponímia vinculada a les pedreres de marès.   
(Recopilat per l'autora. 2014) 
 
La lectura, però, dels rastres intangibles que han determinat una bona part de la memòria vinculada 
(involuntàriament) a aquest paisatge culmina amb la traça més evident: la toponímia. 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 investigació, 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 inactives. Existeixen nou camins on la seva toponímia ha esdevingut 
a partir de les pedreres de marès, derivant en els noms Camí de ses Pedreres (existent a sis municipis), 
Camí de sa Pedrera (existent a dos municipis) i Carrerassa de sa Pedrera , presents als municipis d'Algaida, 
Campos, Felanitx, Llucmajor, Manacor, Palma, Porreres i Santa Margalida ( 

Fig. 6). La seva presència configura els accessos a diferents zones vinculades amb pedreres i configurant 

un estrat més d'aquesta memòria llegida en el territori. Aquests camins, a vegades, es troben totalment 
integrats en un territori acumulador de vàries pedreres, articulant els seus recorreguts interns (Camí de ses 
Pedreres -Palma- o Carrerassa de ses Pedreres -Santa Margalida-); d'altres, representen el recorregut 
d'accés a un conjunt d'aquestes, determinant el territori que es tornarà capaç d'incorporar al Paisatge de 
Pedreres reconegut com a tal (Camí de sa Pedrera -Porreres- o Camí de ses Pedreres - Manacor-) 
configurant, una vegada més, la memòria latent d'aquest paisatge. 
 

 
Fig. 7 Cartografia de la memòria intangible vincula da a les pedreres de marès 



(Elaborat pròpia, 2014) 

 
 
La toponímia d'aquests camins no és l'única que ha colonitzat el territori des del component cultural que 
implica "posar nom" als llocs, ja que les mostres de valor exposades en la nomenclatura de carrers, més 
moderna, destaquen també aquesta vinculació entre el territori i el marès existint, d'una manera 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 presentat a continuació que 
registra alguns dels exemples trobats a dotze dels vint-i-cinc municipis amb pedreres de marès. 
 
La presència, doncs, d'aquests rastres en el territori de Mallorca possibilita la intuïció inicial de que la 
percepció del 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 (Fig. 7). 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 aquesta 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. 
 
 
4 RECONEIXENT LA IDENTITAT DEL TERRITORI 
 
Una de les constants resident en el paisatge i, especialment, en el Paisatge de Pedreres és el seu caràcter 
temporal, materialitzat en forma de traces del temps acumulades en el paisatge i que han quedat com a 
rastres a les diferents cartografies que les han representat. La incorporació de la variable temporal per a la 
seva lectura permetrà recrear l'evolució de la seva formació, no només per a recopilar el registre històric de 
diferents estadis d'un mateix paisatge sinó també per a poder extreure'n les lògiques en les que aquest s'ha 
format. Aquesta primera aproximació es centra en l'estudi de l'evolució de les pedreres de marès en el 
temps a través de diferents cartografies.  
 
Per a realitzar això, es prenen diferents representacions del territori com a moments d'anàlisi a partir de la 
informació proporcionada per l'ortofotografia i per la cartografia històrica. Considerant la informació base de 
la que es disposa10, es decideix que aquests moments corresponguin als vols ortofotogràfics de l'any 1956, 
1989 i 2010 (Govern de les Illes Balears), el Mapa General de Mallorca de Mascaró Pasarius (Institut 
Cartogràfic de Catalunya, 1958), el vol interministerial de l'any 1979 (Centro Nacional de Información 
Geográfica, 1979), el Mapa Topográfico Nacional Histórico 25.000 i 50.000 (Instituto Geográfico Nacional) i 
l'estat actual. Aquest marc temporal determina tres situacions d'anàlisi de les diferents franges. L'elecció 
d'aquestes fonts s'ha vist determinada per la informació disponible però alhora permeten configurar tres 
estadis temporals d'estudi de la genealogia del Paisatge de Pedreres: 1956, 1979-89 i l'actualitat. L'estudi 
del paisatge de l'any 1956 correspon a una de les primeres èpoques del Paisatge de Pedreres modern 
resident encara en una època d'extracció manual però ja a l'interior de l'illa. L'estadi intermedi de l'any 1979-
89 representa un Paisatge de Pedreres immediatament posterior a la seva mecanització, generant un gran 
nombre de pedreres que deriven a l'instant actual amb un panorama de declivi del nombre de pedreres a 
l'illa. El retrat de l'actualitat és un mirall acumulatiu de tots aquests processos. 
 
La lectura a través de la variable temporal fa ressorgir traces que havien quedat ocultes i invisibles, 
detectant múltiples pedreres antigues que acabaven determinant una concentració lineal de diferents 
moments temporals i que conformaven part del Paisatge de Pedreres. La detecció d'aquest fenomen per la 
majoria d'implantacions de pedreres de marès permeté la comprensió d'un nou sistema organitzatiu 
d'aquestes, que alhora venia determinat per l'aproximació física a les mateixes. La repetició sistemàtica 
d'aquestes concentracions lineals en tot el Paisatge de Pedreres, per exemple a Muro, Llucmajor, Campos... 

               
10 S'ha de treballar amb documents que existeixin per igual a tota l'extensió de l'illa i que tinguin una precisió fiable. Per això la font 
principalment consultada és l'IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears) del Govern de les Illes Balears. 



conclou en la detecció de vuit agrupacions de pedreres de característiques similars en el territori de l'illa 
(Fig. 8). La influència de la memòria resident i implícita a les pedreres ha generat disposicions d'aquestes a 
través de l'establiment de relacions de proximitat en el territori, en forma de conjunts que tendeixen a definir-
se per una certa linealitat, caracteritzant unes certes franges de territori. Aquestes es prenen com a 
concepte i instrument per a desenvolupar la lectura implícita de la identitat d'aquest territori denominant-les 
Franges de Memòria. 
 
Les Franges de Memòria són parts del Paisatge de Pedreres que es caracteritzen pel seu dinamisme, per 
tant, inicialment es podrien concebre com a paisatges vinculats a una certa inestabilitat. De la mateixa 
manera que a tot el Paisatge de Pedreres, cada franja es caracteritza per una imatge concreta, ja que totes 
responen a ubicacions molt dispars, per tant, es necessitaran diversos elements que serveixin d'ancoratge a 
la condició dinàmica evident i al tarannà propi. A part de la informació temporal recent, la definició de cada 
franja es vincula a un estadi temporal base, corresponent a la geologia del marès, abans mencionada, molt 
més antiga que el paisatge analitzat. Encara que no deixi de ser un estrat temporal més, la geologia 
originària del Territori de Pedreres proporciona un element estable que es manté com a constant a l'hora de 
la seva interpretació en base a la memòria, i, per tant al temps. Aquestes es plantegen com a recorreguts 
pel territori que aglutinen els processos temporals així com la toponímia local. De la mateixa manera que a 
l'hora de la delimitació de les diferents franges els elements territorials servien per a fixar-les en el mateix 
territori, ara, també els elements territorials permetran lligar-les amb el Paisatge de Pedreres i identificar-ne 
la seva localització.  
 

 
Fig. 8 Localització de les diferents Franges de Mem òria en el Territori de Pedreres 
(Elaboració pròpia, 2014) 
 
La recerca d'aquests elements que ancoren el paisatge de les Franges de Memòria es basa en la realització 
d'un procés associatiu entre la dimensió de cada franja i altres idearis reconeguts. El reconeixement de 
paisatges existents adjacents a la franja en qüestió, acompanyants del paisatge propi de cada franja, 
permeten trobar un punt de referència conegut en aquest paisatge descobert. S'intenten cercar paisatges 



que discorrin en paral·lel a la franja i que alhora posseeixin un caràcter suficientment definit com per 
pertànyer a la memòria col·lectiva per poder realitzar una associació més immediata. Aquests paisatges 
volen cercar singularitats pròpies de l'entorn per a integrar-les a la imatge de les Franges de Memòria com a 
complements de referència a la seva lectura. L'exemple paradigmàtic el constitueix la Franja de Memòria 
presentada a continuació (localitzada a Petra), que es troba linealment acompanyada pel Torrent de na 
Borges en tota la seva longitud, convertint-se en el seu paisatge de referència (Fig. 9).  
 

 
Fig. 9 Franja de memòria de Petra, Mallorca. Lectur a de les diferents seqüències del paisatge de pedre res. Estadi: actualitat. 
Inferior: detalls de l'evolució temporal de diferen ts conjunts de pedreres. 
(Elaborat per l'autora, 2013) 

 
El reconeixement a les diferents cartografies d'elements que evidencien la memòria territorial de les 
pedreres de marès, ja sigui en el reconeixement de toponímia en cartografies històriques (Fig. 3), o en el 
descobriment de les diferents traces dels processos evolutius de formació de les pedreres, com s'ha vist a la 
imatge anterior, permeten reconstituir una memòria existent que ha quedat gravada en el territori de l'illa. 
 
 
5 CONCLUSIONS 
 
El Paisatge de Pedreres no s'entén només a través de les pedreres de marès com a espais i de la seva 
percepció, sinó que a més (i sobretot tenint en compte que el concepte paisatge té més a veure amb 
l'associació a una identitat que comporta tant components físics com mentals) s'articula mitjançant la 
comprensió de tots els rastres que aquestes han generat i que es troben presents en el mateix paisatge. Les 
pedreres de marès, com a activitat dinàmica que són, no es poden entendre sense la dualitat que provoca el 
buit, que veiem, i el ple, que intuïm. Aquesta dualitat ha estat present des de la seva generació, però mai ha 
resultat analitzada des de la seva vinculació amb el paisatge de l'illa i menys, amb les pedreres que l'han 
generada. A més, el mosaic territorial que defineix el Paisatge de Pedreres es tant homogeni, que cada 



Franja de Memòria respon a la seva pròpia imatge. Però entre la multiplicitat de trames de mosaic que 
defineixen la imatge de l'entorn de l'espai excavat, aquest troba la seva correspondència en les traces 
identificables i homogènies que recorren i construeixen l'illa. Aquestes traces construïdes són el resultat del 
marès extret de les pedreres i tot i ser dues materialitats oposades es poden convertir en complementàries 
en la identificació del Paisatge de Pedreres en l'imaginari col·lectiu. Alhora, han resultat ser traces 
integrades a la idea de paisatge instal·lada a l'imaginari col·lectiu fet que proporciona la imatge de conjunt 
pròpia del Territori de Pedreres. 
 
En definitiva, la recerca de la identitat del Paisatge és essencial per a la seva total comprensió, en realitat, 
aquest és el resultat tant de la cultura que l'ha generat i de la seva identitat (Folch-Serra, 2009), és part del 
seu patrimoni, entenent-lo com a "la memòria viva de la cultura d’un poble, un element clau per a la cohesió 
social, l'afirmació d’identitats i de desenvolupament econòmic" (Ayuso, 2009:184). El Paisatge de Pedreres 
es troba articulat a través de la materialització i reconeixement 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 de la memòria intangible i territorial inherent a les pedreres de marès. Reconèixer aquesta 
identitat implica reconèixer també el valor associat a les pedreres de marès i al paisatge que han generat, 
pel fet de poder-se identificar amb aquests i l'establiment del vincle que això suposa. La memòria com a fil 
conductor de la lectura interpretativa del Paisatge de Pedreres no és una característica comú al paisatge en 
general sinó que 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. 
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