El litoral de Mallorca
Assaig de genètica i classificació"
per VICENÇ M. ROSSEl.LO I VERGER

Després d'agraïda, rònegament i sense falses modèsties, la benèvola presentació
del senyor Guillem Maleu, he de fer avinent que és un honor per al Umallorquí en
exercici u que tenen davant parlar en aquest Laboratori Oceanogràfic. e13 responsables del qual coneixen bé la meva dedicació preferent als lemes de geografia litoral.
Vull agrair també al senyor Balle dc Ciutat la invitació que m'ha fcta dc parlar
avui capvespre a l'acte de concessió d'un Premi que -per a mi- és el que més bon
testimoni dóna de la ferma voluntat de redreçar i consolidar la "osua cultura.

ETAPES DE LA CONEIXENÇA CIENTIFÍcA DEL LITORAL

La geografia física no ha estat la branca més privilegiada, ni de moll, a la
investigació maUorquina, però caldria conèixer·ne les dades i dalf:s ~lfincjpals.
Abans de 1923.- L'expedició hidrogràfica comandada pel brigadier Vicenle
Toriño de San Migucl, quan sc gestava el gran mapa del Cardenal Despuig (1785),
recorregué Ju mur i ics cos les mallorquines amb una finalilat més aplicada que
teòrica. Els resultats forcn publicats en forma de Cartes nàuliques, el Derrotero i
la Descripción de las islas Pithiwas y Ba/eares devcrs 1787. Aquesta sèrie de
treballs tengucrcn dues importants implicacions illenques; una (ou la coLlaboració
del canonge Antoni Dcspuig i Dameto amb els "literals" de l'expedició Tofino, a
canvi de la qual potser ben bé que aquest li oferís l'assessorament necessari per a
la parl tècnica de la gran carta, que ni Mossèn Julià Ballesler, ni ro ra Miquel de
Petra estaven en condicions de solventar amb la precisió obtenguda. No seria gens

.. Conferència prol)unciada. en qualitat de mantenidor. a l'acle de concessió del Premi
"Ciutat de Palma" de Ciències. dia 11 de gener de 1975. all..aboratori Oceanogràfic de Palma
de Mallorca.
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extrany que l'assessorament s'hagués materialitzat en la persona del jove i brillant
marí ciutadà, Felip Bau:'.à i Cañas, que precoçment s'incorporaria a Ics tasques de
Tofiíio i arribaria a ser ci seu successor.
La línia dels Derroteros i cartcs nàutiqut:s era reempresa Ull segle més tard I)cr
j. Gómez Jmaz (IB89·93) amb valuosos i acurats treballs, del quals -anc que
sembli mcntida- cncara en vivim! La majoria de carles actuals no són més que
reedicions, acomodacions o petites correccions de Ics aixecades el segle XIX. Per
aquelles calendes l'Arxiduc Ludwig-Salvator I-Iahsburg-Lolhringcn (un dels nostres
millors geògrafs) escorcollava les costes mallorquines i potser que a través d'ell
arribàs a Alhrccht Penck, ci fundador de Iu geomorfologia alemanya, la notícia de
les cales, la primera difinició científica de les quals fornia ci 1894.
Després de 1923.-La colossal aportació de Paul Fallot a la geologia mallorquina fou closa en 1923 amb un treball de geomorfologia que inclou nombroses
referències a les costes, Ics quals, per altra part} són considerades bcn sovint a la
seva tesi doctoral que continua esscnt 1:1 "Bíblia" dels geòlegs mallorquins.
Amb ocasió del XJV è Congrés Geològic Internacional (1927)\ nombrosos naturalistes de diversos països arribaren a Ics Illes i prenguerell peu per a trcballs de
molt distinta especialitaL I~n Joan Carandell escrigué sobre els moviments verticals
del litoral mallorquí} especialment al Migjorn\ tema en ci que reincidiren els
francesos G. Denizot, LTes ¡mys després i O. Mengcl} l'any 1934.
L'última etapa.-Els anys 1950 suposaren -com ell altres camps- la consolidació dels fruits científics i no en fou l'aspecte menys destacat I}apa~ició de les
Cartes de Pesca (sèrie malhauradamcnt incompleta) elaborades al vell Laboratori
Oceanogràfic de s'Aigo Dolça per En Miquel Oliver a basc de les campanyes del
"Xauen" -gloriosa i ridícula barqueta- entre 1954 i 1959. Les línies radials de
sonda permeteren Ull traçat prou acurat} excepte d'una qüestió no negligible, els
CaliOllS que possiblement afecten ci 1l0SLTe litoral de xaloc. Hom treballà amb més
esment entre els -SO i -800 m., donada l'aplicació que tenen Ics cartes esmentades.
Malgrat el caràcter inèdit d'algunes fulles, l'original ha estat generosament cedit i
utilitzat entre altres, a la meva tesi sobre ci Migjorn dc Mallorca (1964). Sobre el
mateix material i amb aport~lcions noves Ell Massutí jr. ha publicat suara la seva
Carta Deportiva (1973). La labor congriada dins aquell Laboratori -entenguem-nos- venia de lluny: Francisco Navarro, Odón de Buen, Miquel Massutí sr.}
Miquel Oliver} Miquel Duran, Pere BaLle, per no citar mé~ que els traspassats o
menys joves.
Per un altre cantó han treballat fort i bé els quaternaristes, agombolats en
bona part per la Societat d'Història Natural de Balears. N'Andreu ¡VlulILancr (nebot
d'En Dartomeu Darder) va ser el peoner i En Joan Cucrcla Barccló el més assidu
dels investigadors. Des de fora el Dr. Lluís Solé Sabarís, de la Universilat de
Barcelona, en algun moment coordinà rt:ccrques i teories (als volts dels anys
1956·62)} nus que fou brillantment substituït pel g(:omorfòlcg gcrll1<1I1o·amcricà
Karl \V. Butzer (1962)} professor primer a la Universitat de \viseonsin i llavors a la
de Chicago. a la sòlida fonna<:iò del Ilual només podcm fer Ull pclit retret: el
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vaper exagerat que atorga a l'eustatisme. Parlant en propiclut1 és l'unic aulor que
ha esludial melòdicament -qualque vegada amb ci que vos l'arla- els lemes de
(I ue tractam.

L'EVOLUCiÓ DEL LITORAL

Eu agentJ.-Dcls vents no en podem parlar gaire -bo deixam per als meleoròIegs- però convé recordar-nos de que són els principats responsables de molts de
canvis lilorals, com a causants directes de les ones i les dunes. La referència té que
ser feta (i aquí diferim dets meteoròlegs) al vent prevalent i no al dominant: un
dia de temporal pot fer o destruir més que el que fan o deslnleixen els vents de la
resta dels 364 <lies de l'allY.
Les ones depenen dc la direcció, durada, velocitat i fClch del vent. Elfelch
-cursa o tirada, ho I)()dríem traduir- màxim per a les nostres costes, malament
pot depassar els 700 km. i amb un vent dc 36 nusos (extraordinari) que bufi més
de 24 hores seguides podria provocar Olles amb Ull s~ifioonl hei&hl (H ,/,) de 8
o 9 metres. D'acord amb les observacions empíriques i càlculs de Bretschneider i
Darbyshire. no cal quc ells ficm de xifres més clcvades (ROSSELLÓ. 1971). Vull
excusar l'auditori -i els lectors- de f6rrnules matemàtiquC8, pcrò diré que la
profunditat crítica clares vegades arribarà als 20 m.; és a dir, aquestes fondàries
estan ja fora de Iu inOuència de l'onatge.
L'ona copeja, xucla, eixampla, metralla, desgasta, transporta, acumula; els meca·
nÍ5mes de totes a(lllcstes accions són diversos, segons els tipus de costa. Cal afegir
ci treball de dissolució de l'aigua de mar sobre el calcari (IUC pot provocar un
karst de brescu, els coneguts cocons aplanats i fins i tot coves de regulars
dimensions. Però no pcrdClIl de visla quc ci vcnt i Ics OIlCS no des truc ixen només,
també construeixcn; ci que es desfà a un lloc s'acumula a un altre.
El litoral plio-plci~tocè.-Potscr seria més científic rer marxa enrera en un
assaig de reconstruir els litorals l'rcquaternaris, mes seguirem la cronologia a la
manera dels historiadors. Han dit sovint -i la hipÒtesi ha passat fins i tot als
l1lanual.s- que, en ncaLar (han acabat, per ventura?) els plegaments alpins, l'arxipè·
lag b:dear eslava unit al continent com un grall promolltori de centenars de
kilòmetres... La possibilitat i probabilitat és admesa; qua ibé podrícm parlar de
necessitat per a explicar la presència de nora i rauna. Però la qüestió que no està
bn cbrn és la de (Iuan existí ci "pont". Justament durant el Pliocè resulta un poc
difícil de creure, per causa de l'extremada pobresa faunística; polser cria millor
I>cnsar en un ai1lamenl pliocènic (ja veurem on arribaren les aiglH'5) i una soldadura
b3ix·pleistocènica. Si llcspinada de les liles no s'ha capgirat gaire, la mar hauria
d'haver davallat UllO m. La i\leditcrrània cra Ull ~~tany taneal i Boun:art no en
descartà la poS6Íbililat; alguns parlidaris dl· la ledònica de plaqm.·s ::arrilwlt a parlar
d'un dessecament lotal... Les >'lCpàracion~ insular:lo (si llU s'haJ,rue.-;sin C'Ml('Yen~l, ilO
rarien falta Cabi/dos) St.'T'iCII 1llÏ?p~·i::.tOl.YIlt"S U finil'l..:ktot:("nrs. ilu'lusa la de l'arxi·
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pèlag de Cabrera: l'Illa des Conills i sa f'oradadu suporten un grUIX d'al.luvions
qualernaris inexplicable en la seva individuulilat actual.
ConIinnen l'aspecte recenl de la insularització i en suggereixen l'època en
qualque cas els estudis d'Eisenlraul (1949) sobre les variacions o rasses de la
sarguntana o Lacerta lilfordi CÜNTER a l'hàbitat subàrid del Migjorn mallorquí. Les
íIIetes i esculls 011 sovint Can acle de presència les sargantanes, són ja, per altra
part, testimonis de retrocés.
Els nivells marim més antics.-Entrant ja dins la mecànica del glacioeustatisme, és a dir, de les pujades i baixades del nivell de la mar als períodes calenls i
freds (interglaciars i glaeiars), hcin de tractar l'assumpte del Pliocè marí, fins (a ben
poc -excepte una fugissera al.lusió d'Herrnite (1879)- desconegut. Cuerda, Sacarès
i Colom (1969) localitzaren a Son Lluís (Llucmajor/l'orreres), a ISO m. d'altitud,
platges amb Strombus coronntus i dunes més o menys continentals a damunt, dins
les quals hom ha oberl en un treball de segles les pedreres en túnel per a
extreure el marès. Les referides platges permeten fixar el litoral pliocè
de sa Marin.!. Això lliga amb la qüestió debatuda per llarg de Ics plataformes
pretirrenianes. En Carandell (1927) va veure a sa Marina una immensa rasa treballada
per les ones de la mar; En Lluís Solé ho negà 'rotundamenl en una època que no
eren admeses ni tan sols les rases aslurianes; K. \V. Butzer tornava a afirmar l'origen
marí, amb una certa precaució, després. La meva Qpinió també és aquesta: la mar
pliocènica, quan se retirava -i tcngué un grapat de segles per a (er·ho- va anar
arrasant els eslrats vindobonians; per aixó a sa Marina oriental fa mal parlar de
glacis que, sellS dubte, escauria havcr·hi.
Els replans "altitudinalment" pliocènics sovintegen, però també n'hi ha de
més exlensos de menys de l'i %
de pendent, coberts amb coLluvions de terra
rossa i de detalls camuflats per eolianites posteriors, com és ara als encontorns de
Santanyí, a Son Mesquida (NW de Felanitx), a Rafaubetx, a sa Comuna de Petra,
replans travessats pel Torrent de Son Vcrí...• a altures compreses entre 40 i 110 ffi.
sobre el nivell de la mar.
Els nivells de plalja quaternaris pretirrenians no eren eoneguts abans de 196i,
però En Muntaner i Butzer n'havien trobat jaciments de + 50 i + 11 Q m. al Migjorn i
al cap de la Serra de Tramuntana. Ara les localitats estudiades han augmentat: es
Morro de Son Coves (vora els Banys de Sanl Joan dc Caml)OS, 50 m.), Can Xarpa
(Camí Vell de Sineu, 45 m.), Vallgomera. es Bancals, es Pas des Verro (lots lres a
Llucmajor) i el jaciment més complex i complet des Banc d'Eivissa, 011 hi ha la
seqüència sencera dels nivells marins i continentals coneguls.
- Els nivells tirrenians i flarnertcs. Fins a l'any 1957 hom només parlava de
Tirrenià l i lJ -seguint la nomenclatura italiana- i, molt esporàdicament de
Flandrià o Flamenc, com a pisos marins successius enregislrats a les cosles mallorquines i valencianes. Provaré de simplificar 1('.5 cos~s. El Tirrenià I o Paleotirrcnià
correspon a l'interglacial' 'Iindcl/Hiss, dit també I-Iolsll'in. i d lrob¿llll a ultituds qUI:
osciJ.lcn cn torn dels 25 m. El Tirrenià 11 o ¡':ulirmnil¡, que (;ol.locólvr.n a l'il1terglaciar Emn (o sia Riss/Wünn), cITa ~s escindil ~Il 11 a (12 m.) i 11 b (U In.), Jll~S o
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menys, 1Il(:ntr~ f:1 T¡m'.nià III o Nr.otirrt~lli¡¡ (¡¡llims l:onfós amh d Fhlllwnc)
eOITI"!spon al pas d'Jo:l'lll a W¡irm, <lmll nivdls de ~.S 1l'l. com a lf~rnll: mitjú. 1':1
Flamenc (24 m.) Iwrtany a \f'mps post~lacials, "olocml!; o urcccnls" (Colònia dt,
Sant l'l:rc,
Llomhards, 1'¡¡lma Nova... ) Els faig gr¡'lcia dels C:~lItl'n:lrs d'indrets
referits al Tirn:lli.i, carLogr<llïats IH~ls nostres Iwncanj~rits l'JlIat~fIl:lrisks, pl~rò la
multiplicitat f{'spon a uns r.. t'tors favora1Jll:s dt· ¡'ollscrv:lc:ió, fora dds litorals dc 1.1
Costa Urava. La mar "flamenca" ;'S la que gaudim -o sufrim- avui en dia, CIIl;ara
(llle hi hagui hagut canvis com t'I dc la "rcgff:ssió romana" i els mateixos jacilllp.nls
romans ens serviran de lI"!stimolli qualquc: V(~gada.

c:.lIa

L'any L97:-3 K.\V. Butzer ha fC·capitulat des d'una perspectiva nova i més
ampla l'estratigrafia quaterni'aria dc Mallorca a basc de sis cicll.'S litoral-sedimentaris,
d('.signalS els marins -de més modern a més antic- Z, Y, X, W, V i U i els
continentals A, H,
D, E i F. Ací ho esquematitzam:

e,

anys BP

HEMICICLES
marins
continentals

A
HOLOCÈ

fins a 10.000

Z (Aamenc)
10000170.000

PLEISTOCÈ 75000/125.000
SUPERIOR

y (Tirrenià m)
(Tirrenià fi b)

130.0001180000
18000Q'220.ooo

B

e

X (Tirrenià lla)
D

més de 250000

W (Tirrenià l)
E

v
F
PLEISTOCÈ (Patella ferruginea)
MITJÀ

u
?
?

Com Ja Iw <'stat dit, ~ti Ham: ¡J'Eivisti<l prt.:O('nta la seqïll::llcia pe! aru més
I·OlllpICl¡. dt, Ics conc!-'ll(!l:s, mn¡' ('Is 1i(·JtIidcl('s .\/F, cOlltilll·nt.t!s, t'Is més POl;
t'scof(·ollal.:o;.
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La neotectò"ica.- Tol ci desenvolupament glaciocustàLi<:, alOU la dicotomia glaciar-nivells baixos, intcrglaciar-transgrcssions. seria gairebé matemàtic si no hagués
canviat l'aigua disponible, ni la capacitat de la mar. I>erò, endemés, al món
mediterrani la írC(lüència de basculaments, f1exures, bombaments i tumefaccions a
les contrades litorals és exLraordini¡ria, com pertany a un domini imlllers en la
mobilitat alpin.l. Així és que hom no podriu definir tipus cstrídamcnt altitudinals,
sinó que cal slUllar-hi la fauna i, seml}re que es pugui, la datació isotòpica. La
neotectònica ens obliga a revisar mantes hipòtesis i seqüències.
FORMES I DETALLS DESTACATS

Les platges.-La gran originalitat de les platges mallorquines és la forta
proporció de carbonat càlcic i la seva blancor, conseqüència, si fa no (a, de la
tirania del rocam calcari de l'Illa i del paper de Ics conxes i esquelets orgànics en
la constitució de l'arena. La longitud de Ics nostres platges és considerable en els
sectors de rerupaís planenc, com són Ics badies de Ciutat, d'Alcúdia i dc Pollença i
la golfada de sa Rà,JÏta; fora d'aquests litorals esmentats, només trobam ¡Irenals de
tirada curta, encabits dins cales o endinsades d'altre tipus.
Un aspecte important -malgrat que "antiturístic"- de Ics platges són les
acumulacions de falses algues (Posidonia o 'Zostera, gen.) mortes, que suren O
rccoh"en sobrc la vorera i arriben a [armar gr·uixos d'un parell de metres , de
vegades. modificant ci perfil, l'aspecte i el comportament del litor<ll. També n'esdc·
vé modificada la dinàmica de les OIlCS que són fren¡tdes d'una manera molt eficaç
per l'espècie de sopes o papilla quc formen Ics fibrcs que suren. Després de certes
tempestats, calcs o petites badies s'omplen d'aquest m'lterial (IUC, segons les circumstàncies, pot agu<lntar mesos o dcsaparèix(~r en pocs dies. Les fibres desfetes per les
Olles de vaivé s'a!!rupen en Ics conegudes pilotes o "eg<lgopròpiles" que són
projecL.1des per les oncs i el vent, platja endins.
L('$ dunes actuals.-Sovint lligades a Ics platges, Ics dunes (:onstitucixen Ull
clement de primer ordre en el paisatge litor¡li. J no tcnim més remei quc parlar dc
Ics actuals i les "fòssils" o difuntes. Les primeres, efectivament. solen anar associades amb costes de rtip i platges desenrotllades sobre eolianites pleistocencs i soLr<:
restingues d'albufera i tenen 1.1 morrologia més clar<! (es Munts de S'AreJl<11 de la
nostra inf<lntesa, es Trenc·sa 1{¡lpi13-sa Barrala, sa Vall-sa Callova, Cala Morcia, ¡;¡t
~!lesquida, Pl'guera...). De vcg¡ules troLam alineacions discontínues i més o menys
paral.1c1es de 2 a 10 m. d'altura (15 il 25 m., quall tenell una ¡mima d(: material
vell consolidat). Les colonitr.cn phllllcs halòfiles i específiques (CYflodon dactylofl,
A mmop1lila arennria, Cakile rrwritif1w, Suaeda /;"\:cn., Tamarix galtica, Pistacia lell'
tiscus, Iuuiperus phoeflicea. I. oxyccdrus etc.). Els pi!ls d'AIe". ollllliprcsl:nts a
l'Illa, adopten per efecte dcls vcnts marítims la forlllu de ""ins l.mrrat\lIl·rs". () sia
de soca inclinada i ~airebé reptant en els de prinWf<1 lila.
Dels escassos ¡!:rulls de quars que formen l'art d(~ l"an:lla, la meitul sún rudats
1,)(:1 vent i un ISO/o per l'aigua. Des¡m'.s de la "regn'ssiú rnrnmw", l'emersió de
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fi'lorida (200 aC/:lOO pC) ell qu' cs produí una cxa 'crbaeió eòli'a que polser
conlribuí al uespolllam ili litoral, I s dunes gcneralmcnt eslan en vies de consolidació. Però en queden qualcunes ben vives, com la quc a l'E dcl poblc de s'Arenal,
avança sohre " Torrenl de on Monjo-sa Cova, recol;"ada obre un nucli plei tocènic. Les d
a Mesquida
tav n, al men
fin fa poc n lc mateixes ondicion . (F.
unt <';1'0 ).
Les dunes pleisto cne ,- D'acord amb l'amplitud d les regr ions (superiors
als .100m) són més xtcn e i pod n pen 'lrar LO o 15 kilòmetres terra endin . De
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TIPUS DE COST A

1):

Liloral dI' l'rslin!!a

a: an'na plei (orena
r~.,.. ¡onals
1l1: r(ll'arn ('a!cari
l': col.lul'Ïó rrcl'nl
s: art'na rI'c('nl
(In 'piral en B TZER, 1%2)

I: llims

\: Cu le~ pad ;Illes
11: Costa dI' ni,)
C: Platja d'arena
allilll'l'1'a
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vegades recol1.en als penya-segats (es B<lus, es Pas dtlS Verro,...); d'altres, recobreixen una topografia plana (per cxcml,lc. Son Santjoan/Can Tunis) o sc col.lo·
(fuell a reclòs d'alineacions preexistents (Son Verí de sa M<¡rina). Tres generacions
de dunes correspondrien a les tres principals regrt.'ssiolls O períodes freds del
Quaternari, però això s'ha complicat Ull poc a mesura que s'han multiplicat Ics
fases intermèdies amb estadis quelcom maJlten~uts del nivdl Illarí.
El marès, fOca anàloga al kafkar de Lébanon i al Tamléh de Tunísia, és en
major part l'colianila plcistoccna, en altres mots, el resultat de Ja compactació dels
mantells dunars. o cal remarcar la importància econòmica d'aquesta pedra -lIcuge·
ra i relativament dura i de fàcil mancig- que segles i sc~lt$ ha cslat l'única en la
construcció d'habitatges i monuments. Més d'un col' han proporcionat marès, a més
de Ics molasses miocèniques marines, les dunes interiors com a s'Hospitalet, sa
Murtera, Son Pelat, voreres del Torrent de Na Borges, etc.
Les cales.- La costa de Llevant i Xaloc de Mallorca té un índex d'articulació relativament elevat dins el conjunt de tota l'Illa. El m¡lxim es troba al litoral
de Santanyí (2,8), on s'obren les més complicades calcs. No és exactament la
mateixa cosa una cala i una ria, malgrat hi hagi prou punts en comú. La cala sol
coincidir amb una rambla o torrent sec, de voreres subvcrticals, dins rocam c'licari
en clima subàrid: lol molt lluny d'una da gallega, o d'un abf!r bretó. (;airebé
tots els torrents arrenquen de plans i tenen poca relació amb la zona muntanyenca,
a judicar de) seu perfil longitudinal, i s'encaixen només a l''acabatall. A molts sc'ls pot
assign'lr un origen pliocè o pleistocè antic amb posteriors detalls tirrenians. Els
torrents curts presenten major rost que els llargs i sovint queden penjats sens
arribar a justi ficar cales.
.
La major abundància de calcs a la costl.l oriental podria ser explicada amb un
basculament -o plec diferencial- de la plataforma de S.l Marina, que oposa les
calcs litorals de Xaloc als barrancs tortuosos i c1evat:; del cantell occidental (Puntiró,
Xorrigo i els que haurien de desemboc¿lr al Prat de Sant Jordi).
L'esbaldrec de coves que invocava En Cnrandcll (o d'una dolin<l al cas del
Port de Sóller) per a explicar Ics cales, no scmlJla admissible. Una cvolució sumària,
nogensmenys, podria sintetitzar-sc: l) Dissecció fluvial ui cantell de l'altiplà, entre ci
Pliocè i el Plcistocè antic; 2) retoc marí dels esp'ldats durant'cI Tirrenià; J) modesta
erosió dels torrents durant la darrera rcgressió i 4) enfonsament de Ics cales i
inundació a l'Holocè. I~s a dir, la transgressió llamenca -que no ha acabat cncaraconstitueix una dada essencial; la bai.x'lda tcctono-eustàtica dd Terciari superior (en
ci Pliocè, segons Bourcart, -SOO m) podria haver estat ci punt d'arrencada de Ics
incisions.
Cal insistir ell els aspectes kilrstit.:s. La vell cala () calanca, ni a Catalullya, lli
a Provença té res flue veure amb calcari, però sí a Malta, (l"C és l'úni(" •• lLre lloc
011 lisen la paraula, i a Mallorca, Eivissa i Nh'lIorca , Ilo en parlcm. I.es analogies
amb un cot¡ón o reclllada kàrslica són paleses: Ja supa per aflorament d'aigíics a la
hasc potser es poc!ri'l comprovar a Ics Fonts dr Cab ~lolltdr"gú.
Oc qualsevol manera, dc la nostra cala calt:ària ({flit: és la {lllC '\:anonilú"
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Ibrecht l'enck), ,"oldria ~taLlir-n(" dos tipus: I) Torrent perllongat i Cuncional
lluakluC pi ; tnu:at orto~unal de lín.ies (Ic- menor n'~ibtència, ramificades i 3mpk-s

(Cala Llumb;,rd. Cala

\Iontd~ó.

l'ort0l'''lre.

r.. b

I.lunp). 2) <,<IIlon.• de lipus

làrstil' quI' són vt'rladcrs cul de .sac: no rd3l'Ïonats amL la circulació Ml(X'rr.cial
interior; no t nt'o conca gairebé: costes alt
m
uu<-é:s (Cala lli. <..:ab Figuera de
ponent).
lli ha curb arenals a quasi totes -excrpluade ks ca..les dI' I.. Cosia Hrava- i
a les profundes, fangars o acumulacions de llot (ver ex~mplt,: I "culasses" <k
Portocolom o de 'anla Ponça; Cala ~lanacor: es RivfOló dcs 'l'ull).
Proti i albufere•. - ls exlrems de la depressió entre erres que solem anomenar es Pla, existeixen o han existil una sèric de prats. estany sal bral'S, aiguamolls
o alLuferes de colI.5.idcrahl dimensions i altres. més rctluil.s i discontinus. Els tres
espais amfihis mes coneguls són es l'ral de allt Jordi, es 'alobrar de Campos i
'Alhufen per anwllomàsia4 JO l'raL, que podria haver eoberl -al segle XII. si ens
fiam del /..iber Maiolichinus,
abans-- devers 9 k.ilòmel.r quadrats, Cou drenat o
"bonili..t" en \re 1815 i 1850 (ROSSELLÓ, 1959). El l'''océs .1 que lengueren
participació deci:.iva il.lusl.rali tardans com t:l )Ia.rqu· dr Campo{raneo, (ou conduït amb eficàcia por l'holandès Paul liouvij qui introduí el primer moh~ de vent
exlractor d'aigua -qu sapiguem-t sens sospitar que, multiplicat deipris per cent i
per mil de diverses tipologies, acabarien per esser moll ,"és decisius que Iu xarxa de
mod ls canals cxcavats amb prou entrebancs. ~oS3llres ja no hem conegut més
que qualque mínim toll () prat (Cas Vidrier, ses Fontanelles) car el niv('lI freàtic ha
baixal moh considerablement a causa del bombeig, i la salinització de les aigües de
rec cn 35 anys ha avançal més de 2 km, j. Cuerda ha pogut localitzar la ribera
marina tirrcninll;1 al C:uní dc SOll Fangos.
2
Es Snlob{ar dI' Cnmpos abast.tva arnb aigiies altl's 2,5 km. en època btw

°

receli l, nbulls de que 8'hi instlll.lnssin Ics noves &llines, anc que n'hi havin hagudcs,
al mcnys en es Trenc , d 'allrrs molt antigucs, lai volla nlrnaneS i tol. "Albufera de
Ba l'obla , Muro i Alcúdia lé una llarga hislòria de snl1rjamcnls i emprius, no sempre
enct'rlalS (BARCEW, ItJ65). Fa cenl anys l3all'll1an ¡nidava amb medis relativament
tecnificats \Illa 0l*rnció dI' grall eslil que només aconscguí una part dels objectius.
"Alburcra conq;ué la fabricació de paller, ci conreu dl' l'arròs, la pCSCOl i , recent,
ment, la urbanib,ació.
Les lres àrees csmen1.3d
rcspol}(,1l a processos "gradacionah," o erusius
marin:! i roren probablement pbtaformC5 epicontinenl:lb de I ~pc ti\cs badies: al
~Iorro de 'on toves {("'fOp dels Ball~s d,' Campob) lrobam "ro ilil;t.. dl'::l·' la balma
excavada per I uncs i la platja primitiva. En 'olê "abarí ha invocal la subsidència per a uplicar te dcpr 'ons adjacents a Ics badics, però sembla quI' cal
n"tluïr,La a petits sindina.6 al Pf'U de la 'UTa dc Tramunlana~ Totes ll'S lres àrees
deprimides tenen fon o voreres tirrenianes 11 o ilI. \~ que vol dir que han tat
badies marines cn temps pos~lacial. L ~endorrcisnu' Iea
('la, malgrat igllcn t'exutori -fos un dir- de Ics conques m~s àmplies~
n esquellla de l'evolució, el podríem establir aixi: 1) l':xcavadó marina
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l- . rra dc Tramuntana

2rre de Llevant i centrals
3- Raiguer i reptan similar'
Plataforma mio 'oiea
5- Conques d primide'

a- Co les padades
h- CWla de l'Iip
'- Platja d'arena
d- I.iloral de n' Lin¡!a

albufer.!

uurant
l'I i tocè baix o miljà. 2) Oepò. il marí ci I Tirrenià. :3) Em 'l'ió amh la
retirada marina d l'úllim gla 'iar i d pò il lIbaeri. -~) Nova tran gn~ 'ió, po tgla 'ial,
i formació de la re linga o eordó d'an:na i dunc·.
, E tan d'
òto (Colònia de 'anl .Jordi) habilitat l't'I' a aline- d
u 'I
egdc XVII,
pot a 'imilar a . 'alourar d, Call1l'0': s'E lany d s' (;ambfls, .n
callvi. ja é més proult'II'lúli(' CiU' scruLla qu' ilO ha sofnl mai illflu'n 'ia marilla. 1':1
ue aparegut ¡.: lany dc' Tal1lar 11
l'li
uuhl' no \'l'a lIlarí, pul ,'l' í kà~li(': al,
'li
cn 'ol1lorn la 'nturiar:ió en dona Il', limoni d'hav'r-hi adual l,Is enginy ' f '
roman CIu' CI' 'n capaço d'lIna inll'ns<I moditï('ar:ió l!l" paisal{!:c, l'sp"('iall1lcnt alllb
bonifical'ion'. L J\ILurC'r 'la li, 1'01lcn\,<I, la pudem agermanar amb l'altra \\bur,'ra.
La gran l'ropor 'ió d'ai¡!lIa d' mar r. lroba lambr al .'aloumr -(1' "I:i slJl'rimil- dI'
'anla l'onça.¡\lagalul' (on l' l' rrll d prinlt'rs ('sllldi,; palil\ol()gic dl' \lal1ll1' ·a). l'n
Ri tó d cala \Iurada, al loll dI' Cala ~Iar 'al o ala E,lal\~ (l'En \Ia.. ('lc.
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CLASSIFICACIÓ DE LloS COSTES

es

La long:itucI '·ufidal'o flcl Ill'rimclno mallorqui
lli, 1-61 i.. 10.: cm 54.°mbla que
la ~irra és puc af.."ori(lao lk'rÒ ItO hu he ("ompruvat ~11l·ara. El malc'rial o
bockground woIÒl.;iC' rnndiciona la configurat'i;' verlical i huri17.ontal dc le coslcs.
En podríem fer una doble dicolomia: El rocam Jlreorugènie (gain'lx: M:mprt· Tria.:;
dolomític i Lias dc calcaris ma ius) justifica Ull rellf"u accid«'ntato forLa ero:>ió
lineal, diSSl'Cció acctntuada i només una pd.lícula quaternària. El rocam poslorogènie sol ser més blan i hi fa més poc paper la di.sseccio nuvial que l'onatge i altres
processos Ijtorals. Tant el MiOt:4: com el Plcistocè mostren calcaris algoJls i calcoarem tes i eolianile&, però el primer -posem~hi també el Pliocè- no sol tenir
androna IitOf"Jl (ucclJtuades les cales), mentre el rocam plcistocè, I tlue en ~I
tenir.
Les formes coslenclues acluols.- Potser hem passat s'arada davant Ni bous i
calia haver començat per aci, parlant llavors de Ics (Iüeslioll genètiques, però crec
que ens enlendrem millor. Als tipus que anirem descrivinl l'erosió va minvant
d'importància i l'acumulació augmentant-hi, des dcls l,rimers als darrers_
Cosles espadades
Formcn més de I¡I meitat dcl perímetre insular, l¡uasi sempre són d'aigües
prorundes (la isol.Hlla ·20 Ill. passa a mcnys dc 500 UI. lluny dc la costa; ci
gradient del ,~hcIJ supera 1'10/0). llum hi lroba l;ucuns l!e dissolució 11mb salmorra fillS a U u lJ m. d'llllufO.l, prmluïls pd ruixim de Ics olles. Unu bulllln o mòssa
aleny sovint de 20 il :JO cm, dc pCllcLració i de ~O a 50 Cili d'ull:lrin u comptlir
del pla de l'lliglltl 1 pe!'ò les ¡Icluals SOli poc impOI'lanls pél' CUlli)U de Iu inconslàtlcia
dels nivells model'llli (ih: ·4 ¡\ + ~~,5 111. ell lemps hisl()rics), 'l'mllLi' sc trobel! Lalml:5 o
ellcolxes suLmurilH'l), ('orn'SpOl1cl1ls a nivells antics mi:s Laixos, Els cWIlI'lIs ostil.lclI
cnlrc els :J i lIIí'8 lIe :JO III, d'ultura. l'ot havl'r-hi p~·tiks p(¡ll~cS a lel'i l!cscII1Locadu·
res I) racons.
A) ~Ii's dl' :JO 111. dl' tilll¡'a: I.. Cosla Brava (nolll ¡llull lIlí'S execulòrill quc la
Co~la de Lhov.mt "l,I l'rilll'ipill. rrolll a );1 qual flutSt"r l'nldria
fI'ivindicar-lo).
l':!'il'a(]¡¡t!'l de ¡'OO 111 •• dl' vq!at.ll.~: 120 111. ¡I la 'l'(fina dc ..a TOrri' i I·("drafort
(L1llC"lIlajor). Cala Figllera (lcI ~\\. <:.." End,'rnw¡IL Hl':fJlla. ("le.
U) IJc 15 .. :m ili. !.iloral alll!, fn"liiconb ('all':- (Cala
\on'ra dd Cal' de SI."S
~alines). Lo. l'..Ilc:- hi l!IlJII\l'1I Ulla 1~I",oóal \aloracié. humana. pl'r IJ t1irít·il al'cessi·
lJililal. COlli n'man'à Jl'all Brulllu":I en t,I S('u fonam!:'Il,,,1 rstudi ...Il' llJO«J.
C) Ue :$ a I j m. \·1::- 1111 tipi!: nI,:, ,,1 ",,·,"lor l'OIlII)rt'3 cuIr,' :J- \n'nal i Cap
Endl·rW{·al.
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Costes de nip·)lLa designació correspon a Ull escaló esculpit en un pla dèbilment inclinaL. El
graó té de 0,5 a 2 m. de salt. El gradient, per l'estil dins la mar i (ow, és de 0,5
%
aproximadament. La plal<lforma pol pcndrar 10 km. lnar endins. El rocam sol
esser miocè i plcistocè; quasi sempre suporta 10 o més centímetres d'arl:llll gruixada, en borHt part organica. Les ones de tempesta rompen enfora, Ics pelites poden
acostar-sc a menys de 100 m., però Ics efectives són Ics transia cio nais. QUUIl el rlip
l.'Stà obrat sobre eolianites, compareixen extensos mantells còlics d'apariència dUI1<lr.
(Can Pastilla/cs Molinar; sa Ràpita/s'Estanyol).
Platges de còdols*;O:'

Quan l'escaló del pla poc inclinat és molt esquifit (menys de 40 cm), la mar
lreu reble o pedruscall i grav.. (Iue acaramulla a llengua d'aigua. A(llICSL procés
exigeix uns impactes efic<1ços. (Sectors de sa Colònia de Sant Jordi al Cap de ses
Salines; Cala Valldemossa, sa Calobra, etc.). Els últims exemples corresponen, però,
a un altre tipus d'assortiment.
Platges d'arena o arenals.
La deposició hi predomina; falta l'escaló, gairebé, o és recobert dcl tot, gn.lVa
inclosa, per l'arena o els llims semieòLics. La platja pròpia lé de 8 a 12%
de
pendís. ML'S enrera o terra cndins hi ha ulla crcst.a. de 3 a 10 m., de topografia
dunar, la qual, de vegades, sc converteix en un complexe d'un parell dt: kilòmetres
de penetració. (Ses Coveles, Badia d'Alcúdia, s'ArenaL.)
Litoral de restinga i albufera.
Correspon a les depressions i fOllS dü determinades calcs. El gradient del
a 2 i 3 % . Les barres són (eles d'arena
substrat pot oscil.lar de 0,5 %
conxífera (bivalves marins) i detrític•.l que dóna extraordinàries proporc~iolls de
calcari: fins a un 97% • Les aigües dcls tolls són parcialment marines i parcialment
dolces. Les ones de trans(¡lció són Ics responsables de la restinga o "devesa". (Ja
he~ esmentat en altre lloc Ics grans albuferes, salobrars i prats; podem aregir.hi els
petits estanys de Cala L1omhards, Cala Montdragó, Torrent de Canyamel, Torrent
de Parci,...)

*
**

Podríem traduir nip per mossegada, escaló, encotxa, graó.
Macs. grava, pedruscall, reble.
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EPílEG: lA DEFENSA DEL NOSTRE UTORAl

L'aspccte utilitari de les costes abans es resumia -forn d'una IlH..HJeslissima
indústria pesqucra- ('11 els ports. que no es .'H>dclI ubicar a Ics voreres baixes, si no
és amb costoses obres d'enginyeria. En canvi, a Ics costes espadades, les cales
estretes o embotellades esdevenen útils quan 110 lCnen barra: Cala Figuera, Cala
Manacor, I)ortopctrc, Portocolom, Port de Deià, Cala Valldemossa, I)ort de Sóller,
elc. 1':15 pescadors les han empïJdes en diverses èpoques i la ceràmica romana -de
naufragis o rebuigs- tcstifica Ull primerenc moviment portuari. El marés,que molts
de trencadors obtenien vora mar, era transportat en barca i entrava pels ports.
()uelcom semblant s'esdevenia amb el guix. Un cahol:J.tge menys específic ha lengul
ctapes de gran activitat
Molts de seglt.."S ci periU vengué dc la mar. La inscgllrel:J.t obligà a organitzar
la vigilància i la deCenS<J. Un destacat episodi d'aquesta fou la planificació del
circuit de torres d'avis i defensa al perímetre dc l'illa pel cronista J. Binimelis ci
1590. La pirateria i el cós eren actius i passius, vull dir que els exercíem i patíem,
els mallorquins. l, quan cessaren, o abans, sorgí com a activitat substitutòria
l'entranyable negoci del contraban.
gl periU actual sc diu uroonjt'Zacj6 i port esportiu. Entre "plans parcia1.s'\
"projectes d'urbanització" i "urbanitzacions" no aprovades, em l'ens que el 1970
n 'hi havia 1.30 i escaig. Hom sap la pesta que ha estat això per al paisatge litoral...
Les platges -i Ics CQstes- compten com a bé turútjc número l. I ara' vénen els
ports que ofeguen cales i raconades i omplen de residus ben I)OC esportius les
aigües no massa cristallincs. Esperem que els noslres especuladors -el genre
d'empresari més arrelnt 011 paí!- 110 acabin de fcr~tlO tol malbé. Aqucsta és la
moralitat amb qut: acub ci meu conte.
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