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ESTAT ACTUAL DE LA RECERCA SOBRE MOLES I MOLERES DE L’ILLA DE MALLORCA

Joaquín Sánchez Navarro

INTRODUCCIÓ

Aquesta comunicació vol donar a conèixer la recerca duta
a terme a l’illa  de Mallorca que fou presentada al  Col·loqui
d’Almeria “Tilting at mills”, sobre moles i moleres, organitzat
per la Universitat de Southampton el 2013. El nombre que figu-
ra a cada lloc correspon a l’assignat en línia a European Mills-
tone  Quarry  Atlas  -  Atlas  des  Meulières  Europeénnes
(http://meuliere.ish-lyon.cnrs.fr/php/bdd.php). Cada lloc es des-
criu d’acord amb la seva litologia (taula 1), tipus de roca, esti-
mació de la superfície explotada, volum de roca tractat i mínim-
màxim de producció. Aquesta es basa  en la premissa que un
metre cúbic de roca pot donar cinc moles. El mínim, si només
es pogués aprofitar un 50 % del material, i el 100 %, la totalitat.
En determinades explotacions, l’aprofitament és tal que es po-
dria excedir el màxim calculat, com en el cas de Punta de sa
Dent (419). Per contra, les més petites es consideren prospecci-
ons per determinar la idoneïtat del material, cas del Calonet del
Rei (662) i el Caló de sa Torre-Portopetro (659).

MOLERES DE L’ILLA DE MALLORCA

Les dades sobre moleres conegudes el 2010, trenta-nou a
Menorca i només una a Mallorca, feia pensar que l’absència
de moleres a Mallorca es devia a la manca de recerca a la ma-
jor  de les Balears. Amb aquesta premissa s’inicià la recerca
amb un model similar al que es va dur a terme a Menorca: re-
corregut sistemàtic de les zones potencialment aptes per a la
ubicació de moleres, moles de jaciments arqueològics o utilit-
zades com a elements decoratius a finques particulars i siste-
mes de molta utilitzats en el territori (fig. 1).

Moleres en eolianites quaternàries
Les moleres següents han explotat gresos calcaris d’edat

quaternària (eolianites), produïts en el plistocè mitjà-superior.
Són dipòsits petits, d’entre 5 i 20 m de llarg, que fossilitzen
paleorelleus d’edat quaternària de la costa mallorquina.

Totes són de característiques similars: les roques explo-

tades són gresos de gra fi (de 0,1 a 1 mm de diàmetre) molt
ben classificats, arrodonits, parcialment recristal·litzats sense
matriu llimosa o argilosa, i el ciment és sempre calcari. Es tro-
ben petits fragments de roca de la base o proximals al dipòsit.

Els grans calcaris són d’origen biològic: petits fragments
de cloïsses, foraminífers i altres produïts per erosió de roques
calcàries dels voltants. El model estratigràfic és dunar i la la-
minació visible predominant presenta una inclinació pròxima
als 20º. Això fa que determinades explotacions segueixin les
línies de discontinuïtat de l’estratificació (fig. 2).

Cala Sant Vicent (582)
Lat/Long/Alt: N 39º55’16.20’’ – E 3º03’21.03” - 4 m
La molera es localitza a la terrassa de l’Hotel Don Pe-

dro, entre la cala de Sant Vicent i la cala de ses Moles, a la
costa nord-est del terme municipal de Pollença.

Ocupa una part de la duna que s’ha preservat dins la ter-
rassa de l’Hotel Don Pedro. Té una superfície d’uns 4 m de
llarg i 2 m d’ample.  El gruix màxim explotat és de 40 cm.
S’ha localitzat un alvèol de 170 cm i 4 d’uns 100 cm. Són vi-
sibles marques d’eines de 4 cm de tall. El volum de roca trac-
tada no es pot determinar perquè coexisteix amb una pedrera
moderna de blocs. Les moles obtingudes visibles indiquen que
s’ha extret una mola de 165 cm de diàmetre i la resta de 80
cm. Producció: entre 7 i 10 moles.

Cala Figuera (681)
Lat/Long/Alt: N 39º57’09.91” – E 3º10’27.77” - 2 m
La molera es localitza en el costat nord de cala Figuera,

en el terme municipal de Pollença.
La zona d’extracció és dispersa, en tres zones, dos de les

quals amb una única mola en procés de tallat i la tercera amb
una mola en procés de tallat i sis alvèols visibles. Ocupa una
superfície d’uns 4 m de llarg i 2 m de ample. El gruix màxim
explotat és de 40 cm. El volum aproximat de la molera és de 4
m3. S’han pogut identificar marques d’eines de 4 cm de tall i
punters. Producció: entre 10 i 20 moles.
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Figura 1. Ubicació de les moleres de Mallorca.



Na Brotada – Cala Matzoc (612)
Lat/Long/Alt: N 39º45’37.70” – E 3º24’29.00” - 3 m
La molera es localitza al costat est de cala Matzoc, a la

punta coneguda com na Brotada, en el terme municipal d’Artà.
La zona d’extracció presenta sis alvèols alineats, en què

l’erosió marina pot haver emmascarat altres parts de la pedre-
ra. Ocupa una superfície d’uns 10 m de llarg i entre 1 i 2 m
d’ample.  El gruix màxim explotat és de 100 cm.  El  volum
aproximat de la pedrera és de 10 m3. No s’han pogut identifi-
car marques d’útils de tallat. Producció: entre 6 i 10 moles.

Cala Mesquida (581)
Lat/Long/Alt: N 39º44’47.80” – E 3º12’05.10” - 2 m
La molera es localitza en el costat nord de cala Mesqui-

da, en el terme municipal de Capdepera.
La  zona  d’extracció  és  coneguda  com  “sa  Cantera”.

Ocupa una superfície d’uns 40 m de llarg i 5 m d’ample. El
gruix màxim explotat és de 60 cm. S’han localitzat uns 60 al-
vèols de 80 cm i 10 d’uns 190 cm. El volum de roca tractada
no es pot  determinar, ja que una pedrera moderna de blocs
l’ha destruïda parcialment. Producció: entre 70 i 100 moles.

Calonet del Rei – Portocolom (662)
Lat/Long/Alt: N 39º25’39.58” – E 3º16’28.11” - 3 m
La molera es localitza en el costat oest del Calonet del

Rei, pròxim a Portocolom, en el terme municipal de Felanitx.
La zona d’extracció aprofita un nivell més compacte de

la  duna,  d’extensió indeterminada,  ja  que aprofita  blocs de
roca dispersos. S’ha localitzat una mola en procés d’extracció
de 60 cm de diàmetre i 10 cm de gruix i dos alvèols d’uns 90
cm de diàmetre. El gruix màxim explotat és de 20 cm. El vo-
lum aproximat de la pedrera és de 2 m3. No s’han pogut iden-
tificar marques d’eines. Producció: entre 4 i10 moles.

Caló de sa Torre – Portopetro (659)
Lat/Long/Alt: N 39º21’19.46” – E 3º12’39.90” - 1 m
La molera es localitza en el costat nord de la punta de sa

Torre, a la raconada coneguda com Caló de sa Torre, a prop de
Portocolom, terme municipal de Santanyí.

La zona d’extracció està situada al costat d’un embarca-
dor. Ocupa una superfície d’uns 10 m2. El gruix màxim ex-

plotat és de 40 cm. El volum aproximat de la molera és de 4
m3. S’han localitzat 8 alvèols, i la mola extreta més visible és
de 55 cm de diàmetre amb un solc d’extracció de 7 cm. Els al-
vèols tenen 70 cm. L’erosió marina pot haver alterat la super-
fície de la molera. No s’han pogut identificar marques d’eines.
Producció: entre 10 i 20 moles.

Ses Covetes – Es Trenc (661)
Lat/Long/Alt: N 39º21’10.45” – E 2º58’20,84” - 1 m
La molera  es  localitza  a l’extrem sud de ses Covetes,

que es troba en el tram central de la platja des Trenc, en el ter-
me municipal de Campos.

La zona d’extracció es dispersa en tres zones, amb una úni-
ca mola a cadascuna. La més significativa és d’una mola de 65
cm, gruix de 10 cm i solc d’extracció de 10 cm en forma de U
amb els costats verticals. S’han observat marques d’eines, esco-
des, escarpres o similars, de 3 cm de tall. No s’ha pogut determi-
nar amb exactitud la superfície d’explotació perquè coincideix
amb una pedrera de blocs. Producció: entre 4 i 10 moles.

Cau de s’Arena – Sant Elm (685)
Lat/Long/Alt: N 39º34’54” – E 2º20’57,66” - 2 m
La molera es localitza al costat nord del Cau de s’Arena,

a Sant Elm, en el terme municipal d’Andratx.
La zona d’extracció és dispersa, amb cinc alvèols en una

superfície d’uns 8 m2 i un gruix explotat d’uns 20 cm. S’han
observat marques d’eines, escodes, escarpres o similars, de 3
cm de tall, i s’intueix una corona de punts d’aixecat de les mo-
les. La superfície d’explotació podria variar, atès que es troba
molt alterat per l’erosió marina.

Producció: entre 10 i 20 moles.

Moleres ubicades en calcàries miocenes i pliocenes
Els materials d’aquest tipus de moleres són gresos de fà-

cies marines del miocè superior i pliocè mitjà-superior (3,6 a
2,5 Ma) d’aspecte massiu amb una petita proporció de grans
de quars. A unes quantes s’explota una lumaquel·la massiva
(rudstone) de bivalves i altres mol·luscs.

Punta de sa Dent – Es Molar de cala Pi (419)
Lat/Long/Alt: N 39º21’54” – E 2º52’17,64” - 10 m
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La molera és a Punta de sa Dent, al terme municipal de
Llucmajor.

Ocupa una superfície de 1.600 m2 a la zona de sa Dent, i
uns 400 m2 en petites explotacions discontínues a les zones
properes en direcció a sa Serp. El gruix explotat és variable,
entre 0,20 m i 3,50 m. Els alvèols amiden entre 50 i 195 cm, i
la majoria estan entre 53 i 66 cm. El sistema de tallat és amb
maça i escarpra de 30 mm i punters gruixuts per  aixecar les
moles. L’aixecat es realitza majorment a favor de l’estratifica-
ció, amb una extracció inicial del nivell amb corona de punts i
els següents amb incisió única. El volum de roca tractat és
d’uns 2.000 m3. El descobridor d’aquest jaciment fou Andrés
Muntaner Darder, i els estudis inicials són de G. Rosselló Bor-
doy (1958) i de Josep Mascaró Pasarius (1967), que descriu
detalladament  la  molera  i  comptabilitza  unes  800  marques
d’extracció, alhora que manifesta que la presència d’una pe-
drera moderna de blocs ha malmès una gran part del jaciment
(actualment s’han amidat 225 m2). Actualment no està en ex-
plotació, per la qual cosa no cal preveure’n un major deterio-
rament, encara que la urbanització que gravita al voltant pot
haver afectat altres zones no inventariades (fig. 3).

Producció estimada: 10.000 moles.

Figura 2. Molera de cala Figuera. Extracció a favor de l’estratificació.

Figura 3. Molera de Punta de sa Dent. Explotació columnar en calcàries pliocenes.

Torre de cala Pi (622)
Lat/Long/Alt: N 39º21’42,60” – E 2º50’9,32” - 10 m
La molera es troba al voltat de la torre de cala Pi, en el

terme municipal de Llucmajor.
Ocupa una superfície indeterminada al voltant i a l’est

de la torre, en petites explotacions separades al llarg d’uns 65
m. El gruix explotat varia entre 0,2 m i 1,50 m. S’han compta-
bilitzat 34 alvèols d’entre 60 i 100 cm, la majoria dels quals
estan entre els 53 i 66 cm. El sistema de tallat és amb maça i
escarpra de 30 mm i punters gruixuts per aixecar les moles. El
volum de roca tractat és d’uns 30 m3.

Producció estimada: 100 moles.

Cala Beltran – Oest de cala Pi (622)
Lat/Long/Alt: N 39º21’40,08” – E 2º49’54,8” - 10 m
La molera es troba a uns 200 m al nord de cala Beltran,

abans de l’entrada de cala Pi, en el terme municipal de Lluc-
major.

És una molera que ocupa una superfície d’uns 20 m2
amb un gruix explotat d’uns 20 cm en la qual s’han localitzat
únicament 8 alvèols, que amiden entre 60 i 80 cm. El volum
de roca tractat estaria al voltant de 5 m3.

Producció estimada: 10 moles.
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Sa Regata – Punta de n’Amer (624)
Lat/Long/Alt: N 39º34’35” – E 3º23’16” - 2 m
La molera es troba a sa Regata, costat sud de Punta de

n’Amer, en el terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar.
És una molera d’uns 15 m de llarg i 10 d’ample, en la

qual s’han localitzat 35 alvèols distribuïts de forma irregular,
que amiden entre 60 i 110 cm. Les moles obtingudes tindrien
entre 50 i 55 cm, una d’elles 90 cm i una altra 110 cm. El vo-
lum aproximat de la molera és de 100 m3. S’han pogut identi-
ficar marques d’eines de 4 cm de tall i punters.

Producció estimada: entre 35 i 50 moles.

Moleres ubicades en calcàries, dolomies i conglome-
rats juràssics

Els materials que exploten les següents moleres són cal-
càries i dolomies del juràssic inferior, que es troben mesclades
amb bretxes dolomítiques de còdols d’entre 1 i 3 cm cimentats
amb carbonat càlcic i presenten, localment, fractures i diàcla-
sis reomplertes de calcita, per la qual cosa cal suposar que les
moles extretes podrien contenir algunes restes d’aquests com-
ponents. La zona d’aquests materials a l’illa de Mallorca és
molt extensa, pràcticament d’Andratx a Pollença, a la serra de
Tramuntana, i a la zona entre Felanitx i Artà, a la serra de Lle-
vant. La major part de les moles utilitzades actualment com a
elements decoratius a nombroses finques provenen de tafones
per a producció d’oli o de molins fariners i estan tallades en
aquests materials.

A les moleres no es troben alvèols de les moles extretes,
ja que el sistema de tallat es va realitzar en blocs solts o prèvi-
ament  arrabassats  de  la  pedrera  (models  MQ-1b  i  MQ-2b
d’Anderson) (fig. 4).

Deià (672)
Lat/Long/Alt: N 39º44’55.85” – E 2º38’48.41” - 190 m
La molera és a l’escala d’accés al cementiri de la localitat

de Deià, a la serra de Tramuntana, en el terme municipal de Deià.
És una molera  d’una superfície indeterminada,  encara

que, atesa l’extensió del promontori on es troba, de petites di-
mensions. Es pot veure una mola accidentada d’1,30 m de dià-
metre i entre 20 i 30 cm de gruix, al costat de la qual es veuen
dos alvèols incomplets. Les edificacions que es troben al pro-

montori han emmascarat totalment l’extensió de la molera (A.
Belmont, 2012, Atlas des meulières européennes).

Producció estimada: un mínim de 3 moles.

Es Molar – Port de Sóller (690)
Lat/Long/Alt: N 39º48’20.65” – E 2º41’53.22” - 145 m
La molera es troba al voltant de la torre Picada, en el ter-

me municipal de Sóller.
És una molera extensa, d’uns 35.000 m2, en la qual es ta-

llaven les moles  en  blocs extrets prèviament (model  MQ-2b
d’Anderson). S’ha localitzat una mola en procés de tallat de 100
cm de diàmetre i 18 cm de gruix, iniciada en un bloc de bretxa
dolomítica. Les eines utilitzades són punters i escarpres. L’apro-
fitament no es pot determinar, ja que posteriorment s’ha instal-
lat una gravera que ha malmès les restes. En cartografies del se-
gle xviii la zona figura com a “Pedra picada”.

Producció estimada: centenars de moles.

Figura 4. Molera en calcàries juràssiques. Torre Picada, es Molar, port de Sóller.

Artà
Lat/Long/Alt: N 39º34’35” – E 3º23’16” - 2 m.
La molera es troba entorn de la població d’Artà, a la

zona coneguda com la serra d’Artà, al terme municipal d’Artà.
Les  moleres  d’Artà  són  esmentades  en  el  Diccionario
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Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones
de ultramar, publicat sota la direcció de Pascual Madoz entre
1845 i 1850, com una de les activitats productives del terme
municipal. És probable que les graveres de la zona, així com
la vegetació, hagin emmascarat les ubicacions concretes. La
informació que se’n dona s’ha de prendre com una referència
a la producció esmentada anteriorment.

Producció: centenars de moles.

Moleres en dipòsits silicis o nòduls de sílex
L’observació de les moles utilitzades actualment com a

elements decoratius ens ha permès constatar  la presència de
nombroses moles construïdes amb blocs de sílex de diferent
qualitat. Això ens va dur a investigar si es tractava de moles
d’importació fabricades a La Ferté sous Jouarre (conca de Pa-
rís, França), o bé si es tractava de moles acoblades a Mallorca
amb tècniques semblants a les utilitzades a La Ferté. Aquesta
producció  va  ser  identificada inicialment  per  Guillem Mas
Gornals i altres en un recent article (Mas Gornals et al. 2014).
Aquests autors indiquen que aquestes moles eren produccions
locals en sílex de les zones de Campos i Felanitx.

La investigació ha derivat en l’estudi de les zones amb
nòduls de sílex de Mallorca, que ens ha permès determinar
que únicament una zona a l’illa de Mallorca podia haver pro-
veït de matèria primera  per  a  la  fabricació de moles.  És la
zona entre els municipis de Campos i Felanitx que compren-
dria les finques de Son Mesquida, Son Soler, Son Maiol, Son
Mas, Son Mas Nou, Can Pereta, Ses Puntes, Can Rabassa, Son
Barbut, Can Roques Blanques i Can Poca-roba. L’explotació
de sílex d’aquestes finques té l’origen en el segle xviii, quan
n’utilitzaven els estrats per a les soleres dels forns (fig. 5).

El registre d’explotacions mineres que l’illa de Mallorca
tenia enregistrades devers el  1947 era de 10 concessions en
aquesta zona, amb una superfície global de 340 ha per a ex-
traccions de sílice.

El testimoni de dues persones que havien conegut les ex-
plotacions, sistema d’extracció, transport i muntatge de moles
(Joan Mestre i Guillem Mas, comunicació personal) ens per-
met afirmar que una gran part de les moles de sílex de Mallor-
ca són de producció local i que els nòduls o blocs de sílex eren
transportats a la població de Felanitx, on s’han localitzat els

fabricants de moles (a tres fàbriques diferents), així com la no-
tícia que també hi havia una fàbrica de moles a Palma i una al-
tra a Manacor, que van entrar en funcionament posteriorment
amb l’inici del servei de la via fèrria Palma-Campos-Felanitx-
Manacor. L’observació de les fotografies aèries del territori de
1956 ha permès detectar certes anomalies en el relleu i colora-
ció dels sòls als actuals camps de cultiu, que han permès ubi-
car  amb exactitud dos dels punts d’extracció (Guillem Mas
Gornals, comunicació personal).

L’extracció es realitzava a cel obert, amb buidatge previ
dels terrenys de cultiu i arbrat, localització del nivell de sílex,
arrabassament dels blocs i posterior reompliment dels clots o
forats mitjançant terra, sobrants de pedra i runa, cosa que en
dificulta enormement la localització. Actualment només es pot
veure restes de les runes amb nombrosos fragments de sílex.

Va  ser  una  activitat  realitzada  pels  agricultors  com  a
complement a la seva activitat principal.

Els materials explotats es van formar com a resultat de
l’alteració (diagènesi  neomòrfica) dels materials de la unitat
geològica Calcàries de Santanyí (Fornós i Pomar, 1983), cor-
responent  al  complex  terminal  messinià  (Esteban,  1979,
1996), també denominades Fàcies Pont d’Inca i que, en el cas
de Felanitx, apareixen associades a espectaculars estromatòlits
(Mas  et  al.  2014,  i  comunicació personal  de  Guillem  Mas
Gornals). El sílex es presenta en estrats i nòduls d’entre 10 cm
i 50 cm de gruix i a uns 2,5 m de fondària. Les moles eren
acoblades a Felanitx, imitant les tècniques de la Ferté. Segons
la qualitat del material es produïen moles per a farina, pinsos
per a animals, espellofada de llegums o molta de pedra en el
procés de fabricació de ciment (fig. 6).

Son Soler des Lladoner (700)
Lat/Long/Alt: N 39º29’7.32” – E 3º04’59.19” - 15 m
L’extracció es realitzava a l’entorn de la finca Son Soler

des Lladoner, en el terme municipal de Felanitx.
Producció: centenars de moles.

Son Mesquida (704)
Lat/Long/Alt: N 39º28’57.40” – E 3º05’01.34” - 15 m
L’extracció es realitzava a les finques del voltant de Son

Mesquida, en el terme municipal de Felanitx.
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Les  autoritzacions  d’explotació de  la  zona són  d’unes
140 ha, en què l’extracció es feia en petites explotacions fami-
liars.

Producció: centenars de moles.

Son  Maiol  – Can  Roques  Blanques  –  Can  Poca-roba
(701) 

Lat/Long/Alt: N 39º29’54.73” – E 3º04’18,64” - 18 m
L’extracció es realitzava al voltant de Son Maiol, en el

terme municipal de Felanitx.
L’explotació de sílex s’ubicava en el llindar entre les fin-

ques de Can Roques Blanques i Can Poca-roba, a la zona de
Son Maiol, que tenia autoritzacions d’explotació d’unes 100
ha entre aquestes i les limítrofes. S’ubica en aquest punt per
un testimoni de l’explotació. 

Producció: centenars de moles.

Figura 5. Possibles punts d’extracció de sílex de Son Soler, Son Mesquida, Son
Maiol.

MOLES OBTINGUDES

A les moleres sobre gresos calcaris quaternaris (eolia-
nites) i calcàries miopliocenes (rudstone) la majoria de les
moles obtingudes són manuals rotatives d’entre 53 i 56 cm
de diàmetre. La zona de cala Pi  presenta moles des de 35

cm fins a 150 cm. Sovint, pot observar-se la presència d’al-
guns alvèols d’entre 100 i 150 cm, la qual cosa donaria mo-
les d’entre 80 i 130 cm. Aquestes moles estarien preferent-
ment dedicades a la producció de farina, cuscús, espellofa-
da i purés de llegum.

Les moleres en materials juràssics (dolomies, bretxes
i conglomerats) de Deià, Port de Sóller i Artà són explota-
cions per a moles de 90 cm en endavant, cilíndriques i cò-
niques, per a producció de farina i oli.  Les extraccions de
sílex de la zona de Son Soler, Son Mesquida i Son Maiol
produeixen  moles  monolítiques i  de blocs  acoblats,  d’uns
130 cm de diàmetre i fins a 40 cm de gruix, per a produc-
ció, segons la qualitat del sílex, de farina, pinso, espellofa-
da de llegum i molta de pedra per a ciment. Els tallers de
Felanitx de Juan Gomila, Urrea i en Treset foren els princi-
pals productors (Joan Mestre i Guillem Mas, comunicació
personal).  Com  a  curiositat  es  mostra  una  publicitat  de
1954 del taller de Juan Gomila, de Felanitx, que indica cla-
rament que es fabriquen moles per a farina, pinso i ciment
(fig. 7).

Figura 6. Materials silicis de Son Soler. Nòduls de sílex.
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Figura 7. Publicitat de Joan Gomila, de Felanitx. Fotografia de Guillem Mas
Gornals.

DATACIÓ

Els autors Rosselló Bordoy (1958) i Mascaró Pasarius
(1967) en referència a la molera de Punta de sa Dent – Molar
de Cala Pi indiquen “que por el momento no había posibilidad
de datar la explotación”.

A les excavacions de llocs ocupats fins a l’edat mitjana
s’han trobat moles manuals rotatives d’uns 54 cm semblants a les
extretes a les moleres, però de moment sols permet aproximar la
data, que estaria compresa entre el segle viii i el xiii (dipòsits del
Museu de Manacor i comunicació personal de Magdalena Salas).

La  coexistència  de  moles  i  alvèols  amb  pedreres  de
blocs en determinats casos (cala Sant Vicent, ses Covetes) pot
allargar-ne l’activitat fins al segle xix. Les moleres de Sóller i
Artà perduren fins a finals del segle xix. Les extraccions de sí-
lex per a moles de Son Soler, Son Mesquida i Son Maiol es
van mantenir fins a 1954, si bé petites explotacions van conti-
nuar subministrant material per a reparació de moles fins mit-
jans dels anys seixanta.

CONCLUSIONS

No s’han trobat evidències d’extracció de moles en els
períodes preromans i romans de l’illa. Això no exclou la pos-
sibilitat d’extraccions, les restes de les quals podrien haver es-
tat malmeses per les subsegüents extraccions medievals, o bé
que l’obtenció de moles es fes a partir de blocs aïllats.

La gran divergència entre el nombre de moleres localit-
zades a Menorca i Mallorca, així com la diferència de moles
obtingudes, ens obliga a pensar que el model de producció de
farina  en ambdós casos fou diferent. Mentre que a l’illa de
Menorca la producció de farina fins a finals del segle xiii era
domèstica i sense enginys que permetessin moure moles de
gran diàmetre, a Mallorca hi ha constància de molts molins as-
sociats a espais irrigats, la qual cosa permet majors producci-
ons de farina i amb menor esforç.

Així Barceló (1987), en un primer inventari de molins,
indica que en el moment de la conquesta cristiana de l’illa de
Mallorca (1235) la quantitat de molins d’aigua que hi havia
pot estimar-se en 197, repartits segons es pot veure en el seu
croquis (fig. 8), gràfic que mostra que n’hi havia una major
quantitat a les àrees de la serra de Tramuntana i Artà. Aquesta
ubicació és lògica, ja que és on major quantitat de cursos d’ai-
gua o fonts es troben. El mateix gràfic ens mostra una escassa
o nul·la presència de molins a la zona de Manaqür (Manacor),
Muntuy (Montuïri),  Jijnaw-Bitrah  (Sineu)  i  Murüh  (Muro),
motivada, presumiblement, per l’absència de corrents d’aigua
susceptibles d’aprofitament, cosa que, probablement, implica-
ria un ús major  de molins manuals, que s’obtindrien de les
moleres dels encontorns de cala Pi,  situades,  precisament, a
l’extrem sud-est de Mallorca i properes a les esmentades de-
marcacions d’època islàmica.
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Figura 8. Croquis d’M. Barceló. Distribució de molins el 1237.



En aquesta etapa prèvia a la conquesta cristiana, Mallorca
necessita disposar ja d’un mínim de 600 moles adaptades a en-
ginys d’alta energia (considerant únicament tres moles por mo-
lí), que podrien obtenir-se de la serra de Tramuntana i d’Artà, i
de les quals els sistemes d’extracció deixen poques restes.

En un posterior inventari de 1784, Barceló (1987) indica
que a Mallorca hi ha 130 molins d’aigua i 363 de vent, per la
qual cosa estimem que les necessitats de moles per a Mallorca
seria d’unes 1.500.

Actualment  hi ha documentats a Mallorca  607 molins
d’oli i 622 de fariners en els inventaris de la Conselleria de
Cultura del Consell Insular de Mallorca, la qual cosa ens apro-
paria les necessitats de moles a unes 4.000.

Els molins d’oli s’ubiquen a zones agrícoles properes a la
producció de l’oliva, a causa de l’escàs marge de temps entre la
collita i la molta (d’un a tres dies en condiciones òptimes) i de
les dificultats de transport, mentre que els fariners s’ubiquen a
les zones properes a les poblacions, cosa que permet un millor
accés de la població, a la vegada que un major control de la pro-
ducció de cereal de les zones del Pla de Mallorca.

Figura 9. Mola per a ciment (Restaurant Sa Farinera).

Un cas a part són els molins de ciment, enginys sempre
motoritzats que utilitzen moles de sílex de gran diàmetre per re-
finar margues i calcàries calcinades per  a la producció de ci-
ment, que va tenir un gran auge fins a finals dels setanta. Les
moles que s’utilitzen en aquests molins estan molt castigades
per les altes temperatures a les quals treballen, la qual cosa mo-
tiva l’estriat circular de la mola desdibuixant totalment el radial
que presenten les moles idèntiques de molins fariners (fig. 9).

BIBLIOGRAFIA

ANDERSON, T. 2016. Turning Stone to Bread, A Dia-
chronic Study of Millstone Making in Southern Spain. Sout-
hampton  Monographs in Archaeology New Series,  5, Sout-
hampton 2016.

BARCELO, M., 1987. “Els molins de Mayurqa”. V Jor-
nades d’Estudis Locals: Les Illes orientals de l’al-Andalus i
les relacions amb sharq al-Andalus, Magrib i Europa cristiana.
Palma, 255-64.

BARNOLAS, A. (coord.) 1991: Mapa geológico de Es-
paña. Escala 1:50000 fulls 643, 644, 645, 670, 671, 672, 697,
698, 699, 700, 722B, 723, 724, 725, 748, 749, 774. Madrid:
Instituto Tecnológico Geominero de España (IGTE).

ESTEBAN, M. 1979: “Significance of the upper Mioce-
ne  coral  reefs  on  the  Western  Mediterranean”.  Palaeogeo-
graphy, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 29: 169-188. 

ESTEBAN, M. 1996: “An overwiew of Miocene reefs
from Mediterranean areas: General trends and facies models”.
FRANSEEN, E.K.; ESTEBAN, M.; WARD, W.C., ROUCHY,
J.M. (Eds.). Models for Carbonate Stratigraphy from Miocene
Reef Complexes of Mediterranean Regions. Conceps in Sedi-
mentology and Paleontology. SEPM, Tulsa, Oklahoma, USA,
3-53.

FORNÓS, J.J., POMAR, L. 1983: “Mioceno superior de
Mallorca: Unidad calizas de Santanyí (Complejo terminal)”.
POMAR,  L.;  OBRADOR,  J.;  FORNÓS,  J.;  RODRIGUEZ-
PEREA, A. (ed.). El terciario de las Baleares (Mallorca – Me-
norca). Guia de las excursiones. X Congreso Nacional de Se-
dimentología, Menorca 1983. Grupo Español de Sedimentolo-
gía, 177-206.

398



Taula 1.



MADOZ, P. Diccionario Geográfico-Estadístico-Históri-
co de España y sus Posesiones de Ultramar, Madrid, vol. 1-16
1845-1850.

MAS, G.; MORAGUES, Ll.; MESTRE, J.; ESPINOSA,
M. 2013. “El patrimoni geoindustrial de Felanitx (Mallorca)”.
PONS, G.X.; GINARD, A.; VICENS, D. (ed.), VI Jornades de
Medi Ambient de les Illes Balears. Ponències i Resums. Soc.
Hist. Nat. Balears, 53-55.

MAS, G.; MOREGUES, Ll.; MESTRE, J.; ESPINOSA,
M. 2014. “El patrimoni geoindustrial de Felanitx (Mallorca)”.
III Jornades d'Estudis Locals. Felanitx, 13-14 de desembre de
2013 (en premsa).

MASCARÓ PASARIUS, J. 1967: Corpus de Toponimia
de Mallorca. Palma, 2283-2308.

MILLSTONE  QUARRIES  EU,  http://meulie-
re.ish-lyon.cnrs.fr.

SÁNCHEZ NAVARRO, J. 2005: “Estudi de les pedres
de molins manuals i de les seves zones d’extracció a Menor-
ca”. BARCELÓ, M. i RETAMERO, F. (ed.) Els barrancs tan-
cats: l’ordre pagès al  sud de Menorca en època andalusina.
Maó. Recerca, 11, 235-267.

SÁNCHEZ NAVARRO, J. 2011: "Les meulières de l’Île
de Minorque.  39 sites industriels d’époque andalousí (s.  X-
XIII)". WILLIAMS, D. i PEACOCK, D. (ed.), Bread for the
People: The archaeology of mills and Milling, Proceedings of
a Colloquium Held I the British School at Rome, 4th-8th No-
vember, 2009,University of Southampton Series in Archaeo-
logy , no.3, Archaeopress, Oxford , 193-204.

400


	Nicolau Escanilla, Beatriu Palomar, Lua Valenzuela

