El conreu de la sal al sud de Mallorca:
les salines dels Estanys1 i les salines
del Salobrar de Campos2.
Elisabet Oliver Frauca.

El text que aquí és presenta és una aproximació al conreu de la sal al sud de Mallorca,
amb l’objectiu de destacar la importància d’una activitat econòmica i social que es
remunta a més de 2.500 anys d’història.3 En el context de les Illes Balears, “només
les salines d’Eivissa s’han estudiat amb més o manco profunditat. La resta de les salines són pràcticament desconegudes, especialment les de Menorca. Les salines de
Mallorca, sobretot els Estanys de la Colònia de Sant Jordi, que tenen una antiguitat
notable, tampoc s’han estudiat de forma específica.” 4
Aquest estudi intenta omplir un buit historiogràfic mitjançant una anàlisi basat en
la història econòmica. Ens interessa recompondre la història de les salines, des d’una
perspectiva actual, que ens permeti comprendre l’evolució que ha experimentat el
cultiu de la sal a casa nostra.
En quant a l’estructura, el text es divideix en dues parts: una primera part on s’explica
l’evolució històrica de les dues salineres i, una segona part, on es centra l’atenció en
l’evolució que ha experimentat el treball de la recollida de la sal.
Pel què fa a les font bibliogràfiques, val a dir que ens ha estat de gran ajuda l’obra
publicada per La Fundació “Sa Nostra” en motiu de l’exposició: Les salines de les Balears (2005). D’aquesta obra, s’ha obtingut bona part de la informació sobre el sistema de conreu de la sal, entre d’altres aspectes. La resta d’informació s’ha obtingut
de la col·laboració de testimonis orals, homes i dones que d’una manera o altra,
han estat vinculats a la indústria de la sal.
Som conscients que queda molta feina per fer (converses, recull de material fotogràfic, recuperació del lèxic i hores d’estudi), no obstant hem cregut convenient preTambé anomenades: Salines de sa Vall, Salines d’en Catlar, Salines del Palmer, Salines de Santanyí o
Salines de la Colònia de Sant Jordi.
2
També anomenades les Salines del Salobrar de Campos o Salines de Llevant.
3
MFRONTERA, M. et alii: Les salines de les Balears. Fundació “Sa Nostra”, Palma de Mallorca, 2005,
p. 49.
4
Paraules de la presentació de l’exposició publicada a FRONTERA, M. et alii: Les salines ..., Fundació
“Sa Nostra”, Palma de Mallorca, 2005, p.9.
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sentar un primer text per tal de donar a conèixer una activitat mil·lenària, el conreu
de la sal, i mostrar el nostre interès per recuperar la memòria històrica.
Les salines dels Estanys
Des d’un punt de vista ambiental, les salines dels Estanys es troben sobre una antiga
albufera separada de la mar per una platja, la platja dels Estanys, i un cordó dunar
d’arenes no consolidades que actuen com a barrera permeable que permet la comunicació i la infiltració de l’aigua marina cap als estanys5. Aquesta albufera es degué
formar a partir d’un braç de mar que ocupava la zona baixa i aïllava el turó de la Colònia de Sant Jordi. Des d’aleshores ençà, aquest medi fet d’aigua, de fang i de sal,
s’ha caracteritzat per una vegetació fràgil, feta de saladina i tamarell, i ha esdevingut
un entorn ideal per a la vida d’espècies úniques com els crustacis (l’Artemia salina)
i, sobretot d’aus com: l’agró, el flamenc i el xerraire. Un salobrar de gran valor ecològic i interès científic.
Des d’un punt de vista històric, les salines dels Estanys són unes de les més antigues
del món, datades el segle IV aC. Les varen començar a explotar els mercaders púnics,
devers 2.500 anys, que ja coneixien la importància de la sal com a substància imprescindible per a la conservació dels aliments. Els romans i els àrabs continuaren freqüentant la contrada i seguiren mantenint un comerç important en tota la Mediterrània. 6
Després de la Conquesta Catalana, el lloc correspongué primer a Arnau Togores i llavors a Arnau Torrella. El 1383 passà a mans de la família Descatlar, que posseí els estanys fins a 1716, en què l’explotació passà a dependre de la Reial Hisenda. Quan al
final del segle XVIII, el noble Jeroni de Bestard va visitar el lloc afirmà que sols hi
havia una casa o magatzem per a l’administrador i un per als guàrdies de l’únic estany
de sal que s’explotava llavors i que el marquès del Palmer el tenia arrendat a l’Estat,
que li pagava 18.070 maravedís anuals. Aquest sistema persistí fins a la liberalització
de 1869, en què passà novament a la família Descatlar, marquesos del Palmer.
S’inicià aleshores un procés de colonització l’èxit de la qual respongué a una política
de privilegis, derivats d’unes lleis quasi caduques de 1855 i 1868.7 Així doncs, a tomARXIDUC LLUÍS SALVADOR: Las Baleares, II ; citat a FRONTERA, M.: Les salines..p. 47-48.
BAUZÀ ROIG, H.; BURGUERA VIDAL, J.: Guia dels pobles de Mallorca: Ses Salines, num.3, Hora Nova
S.A., Inca, 1999, p. 25-34.
7
BAUZÀ ROIG, H.; BURGUERA VIDAL,J.: Guia.....p.33. Segons aquests autors, l’èxit de la colonització
s’explica perquè s’acollí als privilegis que atorgaven unes lleis de 1855 i 1868, que eximien els nous colons de fer el servei militar per als seus fills i beneficiaven els terratinents, que aconseguien exempcions
tributàries importants arrendant unes terres sense rompre que, al cap d’uns anys, les tenien roturades
i convertides en ametlars o figuerals.
5
6
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bants de segle XIX i principis del XX, es degueren construir bona part de les actuals
salines.
Des del punt de vista estructural, un dels trets més característics de les Salines dels
Estanys és la seva forma circular (veure planell). Tal i com s’observa, “sorprèn la forma
gairebé circular amb els estanys disposats radialment entorn del centre, on hi ha les
garberes de sal. Aquesta disposició en facilita la gestió: els estanys són accessibles
des del centre, amb un desplaçament mínim. És un disseny singular en el conjunt de
les salines illenques, remarcable tant per l’eficàcia com per l’estètica.” 8
La circulació de l’aigua: en el cultiu de la sal és fonamental regular la circulació de
l’aigua i controlar el procés de salinització. En el cas de les salines dels Estanys, des
del salobrar l’aigua passa als escalfadors, per acció de la gravetat, i d’aquests passa
als alimentadors i als cristal·litzadors amb l’ajuda d’una motobomba9. El canal d’alimentació és la síquia (veure foto 1. Font: Burguera Vidal, J.), que s’obre al mar en
un punt de la costa prop a la bassa dels Cabots, i també serveix com a canal de desguàs per treure les aigües mares (el canal d’alimentació més antic partia de devora
s’illot dels Frares i, a principis del segle XX, n’hi havia un altre que començava prop
del carregador i que impulsava l’aigua cap al salobrar gràcies a una màquina de
vapor).
Tan bon punt la sal ha precipitat, se’n treuen les aigües mares amb l’ajuda d’un altre
motor que eleva l’aigua perquè pugui sortir per gravetat al mar. A principis del segle
XIX s’utilitzava una Sínia (veure foto 2. Font: Burguera Bauzà, J.) que servia per a fer
pujar l’aigua als estanys cristal·litzadors, ja que el terreny era molt pla i a mesura que
anava quallant la sal l’aigua hi entrava amb dificultat. Cent anys després, aquesta
funció es realitzava amb una roda de caixons10 moguda per un molí de vent muntat
damunt un cavallet de fusta (veure foto 3. Font: Burguera Vidal, J).
Un altre fet característic de les salines dels Estanys és la reutilització de les aigües
mares per produir carbonat de magnesi, a partir de la dècada dels any 20. En unes
instal·lacions industrials prop dels estanys, es situa una fàbrica de magnesi, probablement construïda el 1920 per Josep Sintes11. Aquesta fàbrica es va mantenir en
funcionament fins a principis dels anys cinquanta. Després fou traslladada al Coll
FRONTERA, M. et alii: Les salines..p. 47.
FRONTERA, M. et alii: Les salines.. p. 48. S’ha calculat l’existència de 17 encalentidors
(67.143m2), 2 alimentadors i 7 cristal·litzadors ( ambdós sumarien 48.997m2).
10
CAÑELLAS SERRANO, N. : L’aigua, el vent, la sang. L’ús de les forces tradicionals a Mallorca. Ed.
Documenta Balear, Palma, 1993.
11
BAUZÀ ROIG, H.; BURGUERA VIDAL, J.: Guia..... . p. 34.
8
9
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d’en Rabassa. No obstant, encara es pot observar l’edifici que la va aixoplugar, amb
unes característiques arquitectòniques molt peculiars.12 (veure foto 4 annex. Font:
Burguera Vidal, J.)
Del 1930 fins al 1952, les salines dels Estanys es lloguen a Salinera Espanyola SA
(empresa que explota les salines d’Eivissa i Formentera) i va mantenir una producció
d’unes 2.000 a 2.500 tones anuals, comptant amb una plantilla de 25-30 treballadors
en el moment de la recollida. La producció obtinguda era transportada dels estanys
fins el molí i al carregador gràcies a una línia fèrria d’una llargada aproximada d’un
quilòmetre. L’any 1952 es va construir un carregador a la Puntassa de la Colònia de
Sant Jordi, que també va ser utilitzat per les salines del Salobrar de Campos. (veure
foto 5, 5a,5b. Font: Burguera Vidal, J.).
En quant a la producció, a principis dels anys cinquanta s’inicia una davallada important. La manca de manteniment i de renovació de les instal·lacions fa que les salines arribin a una situació crítica, pràcticament d’abandó: desapareixen alguns
elements com el moll, la línia fèrria i el molí de sal. S’abandona també l’antic canal
d’alimentació i els concentradors del salobrar. Els murets de separació dels estanys
es fan malbé i actualment resten gairebé inservibles.
L’any 1955 es presenta un pla de rehabilitació de les instal·lacions però la reforma
s’ajorna fins el 1964. S’abandona el magatzem situat en el carregador i es traslladà
a l’antiga fàbrica de magnesi. Els motors de gasoil són substituïts per motors elèctrics
utilitzats tan per a la presa de l’aigua de la mar com per a les cintes transportadores
i el sistema de moldre la sal. El mollet del carregador es restaura per a altres usos,
turístics, i se’n construeix un de nou prop de les cases dels Estanys. (veure foto 5,
5a,5b. Font: Burguera Vidal, J.).
Actualment les instal·lacions de les salines dels Estanys pateixen un procés de deteriorament notable. La producció ha minvat i, exceptuant els mesos de recollida de
la sal, la resta de l’any les salines semblen adormides, abandonades. No s’hi observa
cap tipus d’activitat, només les més imprescindibles, de vigilància i manteniment.
I per acabar, “ a pesar de tots els inconvenients (salines petites, superfície de concentració reduïda per l’expansió urbana, jornals cars, producte barat, manteniment
costós, entorn turístic i residencial que interfereix negativament en l’activitat salinera,
etc.), aquestes salines es mantenen i aporten a la Colònia de Sant Jordi una zona hu-

Estructura Salines Estanys

BAUZÀ ROIG, H.; BURGUERA VIDAL, J.: Guia..... . p. 34. A dia d’avui, queda per fer un estudi de la infraestructura i de l’arquitectura de les salines dels Estanys, així com també de les del Salobrar de Campos.
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mida de gran valor ecològic, una activitat tradicional que té gairebé 2500 anys d’història i un patrimoni arquitectònic digne de ser conservat.”13
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Les salines del Salobrar de Campos14.
Si bé les salines dels Estanys destaquen per la seva estructura circular, les salines del Salobrar de Campos ho fan per la seva ubicació i gran extensió. La zona humida del salobrar
és d’una bellesa extraordinària. Ocupa una superfície de 354 hectàrees, de les quals unes
172 hectàrees es dediquen al conreu de la sal. Es pot afirmar que des del 1951 s’ha convertit en una de les la salines més extenses de les Balears – després de la d’Eivissa -.
Històricament, la major part del Salobrar de Campos ha format part de la possessió
de la Barrala, que des del 1414 fins al segle XIX pertanyia juntament amb la Vall de
Santanyí (que comprenia també les salines dels Estanys) a la família Descatlar.15
Desconeixem la data exacta del canvi de propietat, però se suposa que a finals dels
anys quaranta, els antics terrenys de la Barrala varen ésser comprats per Jesús Espadas Borrondo – i un suposat Jorge Pinos (?) - . A principis dels anys cinquanta,
aquests propietaris vengueren les salines a un grup d’accionistes format per personalitats diverses, tals com : Ivon Ortega (empresari basc, pare de Fernando Ortega
Sanz), Pelegrini Ribes Prats (empresari català), Santiago Rivero ( asturià, pare d’Enric
Rivero), el Sr. Torrecilla (madrileny) i alguns mallorquins - 16 .
A partir de 1951 s’instal·len les salines que ocupaven els antics estanys i part d’una
zona d’inundació temporal. L’ocupació del Salobrar es fa de forma progressiva. Per
a construir els estanys es varen aixecar andanes de terra de mig metre d’alçada i
d’un o dos metres d’amplada. El moviment de terres es va fer sense més maquinària
que trams de via del sistema Decauville i vagonetes estirades per mules.
Biel Burguera ens explica que “quan es feren els actuals estanys, es va haver de posar
una gruixa d’arena i amb la sal es va anar fent com un trespol. Aquesta arena li varen
posar amb unes vagonetes, que corrien damunt rails i la gent ho empenyia “ a la
mala”. Era molt costós. Quan vaig arribar jo a la feina, només em va tocar arena a
una bassa, les altres estaven arenades.”.17
FRONTERA, M. et alii: Les salines....p. 49.
FRONTERA, M. et alii: Les salines....p. 49. En el Salobrar de Campos també s’hi troben les Salines
del Trenc, conegudes com la Barraca de la Cendra, d’origen antic, base comercial relacionada amb la
de na Guardis. Estigueren en funcionament des de final dels any vint, fins gairebé els anys seixanta.
15
FRONTERA, M. et alii: Les salines.... p. 55.
16
Cal estudiar més a fons la història de l’empresa i reconstruir la línia directiva.
17
Gabriel Burguera. Converses.
13
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El creixement més gran de les salines es va donar a principis dels anys 60. Els estanys
cristal·litzadors passaren de 6 a 18, i la resta de basses, un centenar, es destinaren a
estanys evaporadors i alimentadors. Una superfície total de cristal·lització d’unes 18
hectàrees. Inicialment els estanys tenien les parets laterals fetes de marès, mentre
que les posteriors s’ha anat construint amb formigó. L’aigua hi circulava de forma laberíntica, impulsada per tres estacions de bombeig, una a la mar, l’altra a la zona
nord i una tercera per als transvasaments a la zona de cristal·lització. El 1955 a la
mateixa zona dels estanys, on s’hi localitzen les oficines, es va construir un magatzem
amb instal·lacions de rentat i molta. (veure foto 6. Font: Àlbum personal Rafael Garcias ). El 1960, gràcies a la construcció de la nova central de GESA al Port d’Alcúdia,
es fa possible electrificar les instal·lacions i substituir els motors de gasoil per altres
elèctrics.
A la dècada dels anys setanta, s’introduïren les cintes transportadores que agilitzaren
i feren més còmoda la recollida i el transport de la sal. (veure foto 7. Font: Burguera
Vidal, J.) i finalment, a la dècada dels anys vuitanta, es milloraren i s’ampliaren les
instal·lacions de tamisatge i empaquetament de sal.
En quant a la gestió de l’empresa, des dels anys cinquanta fins a principis dels setanta
va estar sota les mans del Sr. Ribes. I així ens ho recorda en Rafael Garcias:
El treball a les salines es feia amb molt de “cuidado”. El Sr. Pelegrini no deixava
que ningú caminés pels estanys, ni abans ni després de la recollida de la sal,
perquè el pis es feia malbé. Era molt exigent, però sabia fer les coses com cal.
I també destaca (...) a més a més, era dels pocs que assegurava sempre els
seus treballadors des del primer dia. Gràcies a ell, molts hem pogut disfrutar
d’una jubilació. Si ara alcés el cap i veiés com es treballa...., amb tractors que
arraconen la sal, el fang i tot el què troben.
I en quan a la gestió econòmica, afegeix:
Era un home que mirava més per l’empresa que per ell. Per exemple, per anar
en taxi des de les salines fins a Campos, no ho carregava mai a compte de
l’empresa...era tant beneit que ho posava de la seva pròpia butxaca! Portava
les comptes al dia i sempre procurava que en sobrés i no en faltés. Era un bon
amo, coneixia bé les salines i mai hagués fet els desastres que es fan ara!.
A la mort del Sr. Ribes el 1971, les salines estigueren gestionades per l’alacantí Celedonio López Galindo, que s’encarregà de l’explotació fins el 1977, moment en que
fou substituït per Melcior Lladó18, home de confiança del Sr. Jaume Pujols19, i encar18
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Converses amb:

BURGUERA, Gabriel “ Biel de cas Casetes” (1930, ses Salines - ). Va treballar a les salines del Salobrar
de Campos del 1974 al 1994. Durant aquest vint anys va desenvolupar diferents tasques, però bàsicament es dedicà a la construcció - com a picapedrer que era d’ofici - i a la conducció de la fresadora.
CLAR, Jaume ( 1972, ses Salines - ). Gendre d’en Melcior Lladó i cap de la firma “Sal la Mallorquina”,
principal empresa dedicada a la distribució de sal per a ús industrial de les salines del Salobrar de Campos i també dels Estanys.
GARCIAS SALOM, Rafael, “Rafael Rafaliño” (1941, ses Salines - ). Va treballar a les salines del Salobrar
de Campos des del 1970 fins a la seva jubilació. Començà fent feines de vigilant i posteriorment desenvolupà distintes tasques. Per la seva llarga trajectòria, ha estat una de les fonts orals més riques i valuoses.
GARCIAS, Antònia i Almudena. Filles d’en Rafael Garcias. Varen viure tota la seva infantesa a les salines
del Salobrar de Campos. Jugaven en les garberes com si fossin muntanyes de neu. Recorda el mal d’ossos del seu pare i, avui en dia, els problemes a la pell.
LLADÓ, Melcior (Sion), (1949 , ses Salines - ) . Encarregat de les salines del Salobrar de Campos des
del 1977-78 fins a l’actualitat.
MAS BAUZÀ, Nadal (1958 , Colònia de Sant Jordi - ). Mariner. Va treballar a les salines dels Estanys
l’estiu de 1970, aprox.
PICÓ, Joan ( 1965, Colònia de Sant Jordi - ). Operari, munter, a les salines dels Estanys, des del 1992
fins a l’actualitat. Realitza feines de manteniment.
RIVERO, Enric ( 1973, Barcelona - ).Nét del constructor asturià, Santiago Rivero i fill de l’accionista català
Enric Rivero. Empresari emprenedor que actualment ocupa el càrrec de gerent de les salines del Salobrar de Campos.
VIDAL, Sebastià (1950, Colònia de Sant Jordi - ). Dirigeix les salines dels Estanys des dels anys 70’s fins
a l’actualitat.

regat actual.
L’època de bonança econòmica i creixement de la producció, iniciada els anys setanta, s’aturà de sobte a causa de la riuada del 1989. La inundació d’aquell any va
destruir bona part de les salines i la producció quedà aturada gairebé dos o tres
anys.
En Melcior Lladó, aleshores encarregat de l’explotació, així ho recorda
Es va fer malbé tot i s’havia de comprar sal de les salines d’Eivissa, que arribava amb barquetes de 300 tones cadascuna.. .va ser terrible. Varem estar a
punt de tancar! A més a més, durant els anys noranta la demanda de sal per
a consum alimentari havia davallat molt perquè no podíem competir amb les
grans superfícies. També havia desaparegut una demanda important, la
d’Inca, per al tractament de la pell pel calçat.
A principis de 1990 la situació era crítica, però s’anà recuperant. I continua en Sión
Lladó “Varen haver de treballar força per a reconstruir totes les salines. Però ja no
tornarà a passar. Ara, si tornés a venir una inundació com aquella, ja no ens afectaria
perquè les salines s’han reconstruït, elevat, de manera que l’aigua aniria abans a la
mar que als estanys.”
Per a en Biel Burguera, el sentiment d’impotència va ser molt gran ja que ell havia
construït els estanys amb les seves pròpies mans. La seva llarga experiència li deia
que la reconstrucció s’havia de fer d’una altra manera
En remoure el fons de les basses, l’únic que es va aconseguir va ésser fer malbé
el trespol de la salinera. Per tornar-ho a recuperar va ésser molt salat. Si haguessin deixat passar l’estiu i se n’haguessin afluixat de la collita, que tanmateix ja estava perduda, allà on hi havia aqueixa gruixa de sal que havia quedat
fixa a baix, hagués estat etern per l’avenir, i després amb la màquina mateixa
de treure sal, hagués tret aquest fang quan fos sec. Van voler fer massa via i
ho varen desgraciar tot. La pèrdua de la collita va significar la fallida de moltes
empreses. Ara ho tornen a tenir bé perquè veig que tornen a treure sal.
La recuperació va ser molt costosa, tan a nivell econòmic com humà. Des d’aleshores
la producció ha anat disminuint, tal com explica l’actual gerent de l’empresa, l’Enric
Rivero20, “degut a causes climatològiques. Sí, dos dies de pluja, ens fonen 500 o 1000
tones de sal!”. Actualment ens hem vist obligats a importar sal de fora: Tunes (Mar19
Jaume Pujols, català, un dels accionistes majoritaris de l’empresa, juntament amb el Basc Fernando
Ortega i el català Enric Rivero ( pare de l’actual director de nom també Enric Rivero).
20
Enric Rivero. Converses.
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roc) i Sardenya (Itàlia)”. El transport queda compensat pel valor afegit que obtenen
quan la sal és redestinada a un ús industrial: el tractament d’aigües.
L’ús industrial de la sal (depuradores, rentavaixelles, piscines, etc) ha estat una innovació cabdal per a aquesta explotació salinera. Va arribar de la mà d’en Rafael
Sitjar21. Varem tenir sort, diu l’actual encarregat en Sión Lladó, la idea d’en Rafel
Sitjar ens va salvar!. Afectivament, Rafael Sitjar va obrir les portes per al començament d’una nova via de creixement, la industrial, sense deixar mai de banda la comercialització de la sal com a condiment alimentari.
Els canvis que experimentà la indústria salinera es poden valorar millor si es fa un
repàs de com es transformà el procés productiu i, sobretot, el treball humà.
El treball: de la coïssor i suor a la mecanització
Les salines són un producte històric resultat del conreu de la sal. Sense aquesta intervenció humana les salines difícilment existirien. Com en qualsevol altra activitat
agrícola, en el conreu de la sal hi participen diversos factors: ambientals, estructurals i humans. En el decurs dels darrers trenta anys, els factors que més s’han modificat han estat els ambientals (augment important de pluges) i sobretot el treball
(la mecanització). En quan al canvi climatològic ben poca cosa hi tenim a dir, però
en quant al treball, la mecanització del procés productiu ha suposat una transformació que ha millorat l’eficiència i les condicions de treball 22.
Durant molt d’anys la recollida de la sal havia estat una activitat de gran duresa
física, no només per desenvolupar-se en un medi inhòspit (temperatures elevades,
humitat, salobritat, etc..) sinó també per tractar-se d’un treball manual i intensiu. Es
treballava a esquerada i era una activitat desenvolupada exclusivament pel gènere
masculí 23. La retribució del treball a les salines ha estat sempre un gran incentiu –
potser l’únic - per a molts picapedrers o jornalers que a l’estiu anaven a fer la temporada a la sal. I també per a forasters.
Històricament, a les salines de les Balears, s’han practicat diversos tipus de recollida
Rafel Sitjar, nascut a Porreres i format a l’Escola Politècnica de Terrassa (Barcelona), va proposar a
Sión Lladó introduir maquinària per una nova aplicació industrial de la sal: el tractament d’aigües. Com
a curiositat, ambdós s’havien conegut a una empresa d’embotits de Campos on Sión Lladó s’encarregava
de fer sobrassades i en Rafael del manteniment de la maquinària. La sal dels embotits i la sal de les
màquines els va unir.
22
Sión Lladó ens recorda que la feina de recollida, que abans els ocupava dos o tres mesos, ara es fa
en quatre setmanes.
23
S’ha constatat la presència d’infants a les salines ( els nins que repartien l’aigua entre els treballadors)
però la dona mai hi ha estat present, en cap de les activitats del conreu de la sal.

dues mentalitats també ben diferents, i que porta a resoldre la situació present de
forma molt particular. Davant la immobilitat que regna a les salines dels Estanys,
sorprèn l’activitat econòmica (productiva i comercial) que té lloc a les salines del
Salobrar, durant tot l’any.30
Tot i això el més important a destacar, com a conclusió final, no són tant aquells aspectes que les diferencien, sinó aquells elements que comparteixen:
Primer, les salines com a ecosistema: que ha perdurat al llarg del temps gràcies al
manteniment humà. D’aquí la idea de les salines com a paisatge inventat.
I, en segon lloc, les salines com a patrimoni cultural: fruit d’un treball que durant
molt anys s’ha realitzar de forma tradicional, manualment, “ a la mala” . Un treball,
l’art de cultivar la sal, que ha generat tota una cultura i una riquesa lingüística que
ja ben pocs recorden i que cal fer un esforç col·lectiu per a preservar.

21
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L’actual gerent, l’Enric Rivero, empresari català, té clar que cal replantejar la viabilitat de l’explotació i cercar noves vies d’actuació que no només es centrin el la producció (difusió cultural, interès turístic, desenvolupament comercial de “la flor de sal”, etc).

30
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la garbera; era molt difícil de compondre. Calia tenir habilitat per anar fent una garbera bonica, tal i com agradava als marquesos del Palmer”..
Han canviat molt les coses d’aleshores fins ara. La mecanització que es va iniciar a
partir dels anys seixanta amb la introducció de vies i vagonetes dins els estanys (veure
foto 10a i 10b annex. Font: Burguera Vidal, J.), va continuar amb la introducció de
les “vespes” , “dumpers” i cintes transportadores. Finalment hi entraren els tractors
i els camions. Tots aquest canvis en la tècnica i sistema de treball han implicat una
millora notable en les condicions de treball, així com també en l’eficiència de l’explotació.
Per en Biel Burguera, “Abans, s’hi posaven a finals de juliol, treballaven tot l’agost i
part del setembre. Després havien d’aturar perquè ja venien les pluges. Quan a mi
em varen fer l’encarregat d’una màquina recol·lectora, hi havia 15 basses i ventura
amb vint dies es feia la treta i abans havies de menester un mes i mig o dos”.
Segons en Rafael Garcias,
La qualitat de la sal ha empitjorat molt. No només ja no es controla el sistema
complicat de motes (comportes), sinó que s’han unit estanys de dimensions i
profunditats distintes. Aquest fet ha donat lloc a profunditats molt variades
dins d’un mateix estany i, com a resultat, la sal obtinguda ja no és tan neta
com abans. Els tractors recullen sal, fang i tota la brutor del sòl. A més a més,
des de les inundacions de l’any 1989 , la sal del Salobrar de Campos ja no ha
estat la mateixa. La renten i la renten, però aquella blancor d’abans ja no s’ha
tornat a veure pus mai.
Conclusió
Com s’ha pogut veure fins aquí, el conreu de la sal és una activitat que s’ha desenvolupat a Mallorca (Salines dels Estanys) durant més de 2.500 anys. Durant molt d’anys el treball a les salines es desenvolupa de forma manual i amb gran duresa física.
A partir dels anys seixanta s’inicia un procés de mecanització que ha suposat una
millora de les condicions de treball i la seva eficiència; no obstant, la mecanització
no ha pogut frenar la davallada progressiva de la producció, a partir dels anys noranta, atribuïda a un canvi climàtic per augment de la quantitat de pluges.
Actualment, un fet a destacar és la diferent activitat econòmica que s’observa entre
les dues salineres. La raó s’ha d’anar a cercar en una forma molt distinta de gestionar
les salineres. A les salines dels Estanys els marquesos del Palmer hi ha tingut sempre
una “propietat” o “possessió”. Mentre que a les salines del Salobrar de Campos, hi
ha una “explotació” o “empresa”. Són dos conceptes ben distints, que responen a
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de la sal. Depenent de la freqüència amb la qual es recollia la sal, podem distingir
entre recollida diària, múltiple ( 2 o 3 a l’any) i única (una per temporada). En el nostre cas, el sistema més habitual és la recollida única –la cristal·lització es produeix
des de principis de maig fins a final de juliol, quan comença la recollida -. Excepcionalment, a les salines del Trenc i del Salobrar de Campos es practica la recollida diària
de la sal d’escuma, comercialitzada amb el nom de flor de sal. 24
Segons la quantitat d’aigua que hi ha als estanys en el moment de la recollida, podem
parlar de recollida en sec o amb aigua. I segons la complicació tècnica, podem parlar
de recollida manual o mecanitzada. A Mallorca la tècnica emprada ha estat la recollida en sec i, fins a mitjans dels anys seixanta no es començà a mecanitzar bona part
del procés de recollida de la sal.
En línies generals, el procés de recollida de la sal es pot dividir en unes quantes etapes:25 dessecació dels estanys, rompuda de la crosta de sal, formació de munts per
escórrer el brou, treta dels estanys, apilament a les places i transport a la plaça principal o al magatzem. A grans trets, els mateixos operaris poden realitzar les diferents
etapes, com és el cas de les salines petites (la dels Estanys, per exemple); o pot haverhi una divisió del treball marcada per les feines (com el cas de les salines del Salobrar
de Campos).
En general, la recollida necessita de treballadors eventuals ja que es tracta d’una
feina de temporada que dura des del mes de juliol fins el mes d’octubre com a
màxim. Tanmateix es tracta de feines que necessitaven habilitat i, sobretot, un gran
resistència física, per la qual cosa es requeria una certa especialització. En el cas de
les salines del Salobrar de Campos, en Rafael Garcias ens explica que: “els “rastreros”
i els carregadors de les vagonetes no eren els mateixos; cadascú sabia fer la seva
feina. Els que eren bons eren els que venien d’Alacant, de Santa Pola, i els eivissencs.
Alguns d’aquests treballadors, anaven primer a les salines del Marquès i després venien aquí. “
Abans de la recollida s’ha de treure l’aigua dels estanys. Actualment, es fa sense
gaire esforç gràcies a una bona anivellació del terreny i a l’existència de motobombes
elèctriques. En canvi antigament havia suposat un dels problemes més difícils de resoldre, com és el cas de les Salines dels Estanys. En el cas dels estanys situats per
damunt del nivell del mar, com és el cas de les salines del Salobrar de Campos, la
Es tracta d’una sal que es recull quan encara sura en superfície i, per tant, té una gran qualitat perquè
no té impureses del sòl; això la fa molt adequada per a la cuina.
25
FRONTERA, M. et alii: Les salines....p. 127-131.
24
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sortida de l’aigua es fa per gravetat, i no representa cap problema.
Actualment, la rompuda de la crosta de sal es fa amb un tractor que du incorporat
una fresadora. El tractor recorre ordenadament, circularment, tot l’estany esmicolant
els deu centímetres de crosta, amb la prevenció de no tocar el fang. Hi intervenen
també la fresa, una eina tallant les arestes de la qual són disposades en una superfícies de revolució moguda pel motor mateix del tractor, una altra màquina, l’omplidora , la collidora o la màquina extractora, proveïda d’una roda de paletes, que recull
la sal sobre una cinta sense fi que aboca dins la càrrega d’un camió. Aquesta la transporta fins al munt principal.
Antigament, es feia cavant o palejant, depenent del gruix de la crosta de sal, amb
eines semblants a les de treballar la terra, un poc adaptades, com és el cas del “rastre” – eina semblant a una aixada o pala26 -. L’art del palejador consistia a passar la
pala entre el fang i la sal sense agafar gens de fang. Segons recorda en Biel Burguera
“aquest sistema manual donava una sal més neta, ja que es recollia perfectament
per tot el pis i, a més a més, el respectava. Ara amb l’ús dels tractors es destrueix
molt.”
A la Colònia de Sant Jordi, els rastrejadors usaven un rastre o tiràs especial amb un
tall de dos pans d’amplària i el mànec llarg i que servia per a cavar i rastrejar a la vegada. Es feien caramulls o serres, que es deixaven escórrer. Durant un dos o tres
mesos, un grup de 25 a 30 homes treballen de sol a sol per a recollir la major quantitat de sal possible. La feina s’organitzava entre els mateixos treballadors i, tal i com
recorda en Nadal Mas Bauzà27 “es treballava ràpid, “a esquerada”, i es cobrava per
estany recollit. Tots tenien un mateix interès: treballar ràpid i cobrar molt. (...) només
hi vaig fer feina una temporada, però estava molt ben pagat; es cobrava el doble
que si s’anava a fer feina al camp. Ningú – es refereix a propietaris d’altres cultius
com l’ametlla, la garrova o la figuera - podia pagar el que es pagava a les salines dels
Marquesos”.
La feina dels traients ha estat una de les més pesades de les salines. Antigament, la
sal es traginava des de les places dels estanys fins als magatzems o als carregadors
amb mules i sàrries. Tal i com explica en Biel Burguera28
Segons em contaven...els homes, a les basses feien uns quadres i anaven agruA Mallorca també s’anomena “legons” (tenim pendent una conversa amb l’antic ferrer de les salines
del Salobrar de Campos per a completar el lèxic específic de les salines de Mallorca).
27
Converses.
28
Converses.
26
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pant la sal en caramulls. I la tiraven dins la vagoneta en senalles, però....” a la
mala”. Amb unes xapes amples ( com una mena de càvec), carregaven la sal
a la senalla, i d’allà a la vagoneta. Quan era a la vorera tenien un ase, li lligaven la vagoneta, i l’animal se l’enduia, per abocar tota la sal a la garbera. (...)
Quan jo hi era, en el 1974, la cosa va canviar bastant.” Efectivament, a partir
dels anys seixanta, (....) es varen posar unes cintes que anaven dins del quadre
de la bassa, feien unes tires de sal que s’acaramullaven amb unes “vespes”,
que duien la sal en el caramull. Es feien cavallons ( munts llargs de sal que
anaven a banda i banda de l’estany), i unes altres “vespes” tiraven la sal per
a una rampa a les cintes que venien d’uns 100m enfora per acabar a una caminal que hi havia. D’allà la sal es pujava a un remolc que portava un tractor.
Aquest no podia anar per dedins la bassa perquè el sòl – o dit també “pis”era massa blan. Després descarregava un caramull, i així anava fent viatges.
Si sortia un “viatge negre” – sal bruta – ja es podia llençar. Aquesta sal després
es tirava a una tremuja (trituradora) i ho donava a una rentadora. L’aigua de
grau – o dites també “aigües mares”- tornava a una gran bassa gran, que la
tornava a carregar de grau. De fet, hi havia una persona encarregada que l’aigua per rentar tengués el grau que tocava. Era la persona que feia la sal, Salvador, el que se’n cuidava. Cada setmana anava amb una canya, i un
graduador, i mesurava el grau, i ho apuntava a la llibreta, bassa per bassa.
No tenia estudis per fer-ho però ho havia viscut.
L’art de controlar la velocitat d’evaporació dels estanys és un treball complicat que
requereix molta dedicació i és difícil d’aprendre. Actualment, a les salines dels Estanys, només hi ha una sola persona que domini aquest art o procés, en Sebastià Vidal.
En quan al trasllat de la sal, antigament a la Colònia de Sant Jordi es carregava la
sal de les serres (veure foto 8. Font: Burguera Vidal, J.) a unes senalles de palma o
d’espart i s’acaramullava a la garbera, situada en un punt cèntric entre els estanys.
Els treballadors es protegien els peus amb calcetins de llana i el cap amb un capell,
fet de fibres amb un trenat molt espès i folrat amb pell de cabrit per a impermeabilitzar-lo. (veure foto 9. Font: Àlbum privat Rafael Garcias ). La sal s’abocava a la plaça
fent créixer el saler tan com es podia. L’operació era dirigida per un munter- encarregat d’organitzar la garbera -, que amb el càvec feia un camí circular per on els traients – treballadors que treuen la sal de l’estany- pujaven dalt el saler. Tal i com
recorda en Joan Picó29 “ no era gen fàcil amuntegar correctament la sal damunt de
29

Joan Picó. Converses.
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