
LES RESERVES NATURALS

Els humans tragueren profit de
cadascun dels illots i del medi marí
que els envolta

LES RESERVES NATURALS
DES VEDRÀ, ES
VEDRANELL I ELS ILLOTS
DE PONENT
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Els usos tradicionals dels illots de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i
els illots de Ponent

UNA FONT DE
RECURSOS
NATURALS

Durant dècades, aquests illots
foren una font de recursos per
l'economia de subsistència de
l'època

Els illots de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent no
sempre han estat un lloc protegit. Antigament va haver-hi molta activitat
humana tant als illots com a la mar que els envolta i foren una font important
de recursos per la subsistència dels eivissencs. 

Tradicionalment, els recursos dels illots s'aprofitaven quasi tant com a terra
ferma. S'explotaven tota mena de recursos naturals com la fusta de les savines
per fer les bigues de les cases o llenya per fer foc. També varen ser un lloc ideal
per guardar els animals de companyia i es realitzaren pràctiques de maniobres
militars. No podem oblidar que els illots han estat una gran font d'inspiració per
tota mena d'escriptors i artistes. 

Farem un viatge en el temps per conèixer com vivien abans a Eivissa i que
aprofitaven dels illots de les Reserves.
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La fusta de les savines i de les oliveres eren les més
preuades dels illots. Les savines s'empraven
principalment per fer bigues però, també s'aprofitaven
per fer altres estris de la vida quotidiana com perxes
per collir garroves, penjadors de tomàquets... 

L'olivera era més utilitzada per fer els mànecs de les
eines com les aixades o els martells.

De les savines i les oliveres també s'extreien les
branques tendres i flexibles utilitzades en cistelleria.
Ens referim al verduc. Es fa servir sobretot per les anses
dels cistellons i els còvecs, encara que els pagesos
també unien branques fines i tendres per fer la coberta
del sostre d'alguns corrals. A es Vedrà, aquests arbres
aconsegueixen un diàmetre considerable i s'aprofitaven
per fer tegell, que són les peces de fusta curtes que es
col·loquen d'una biga a un altre perpendicularment per
aguantar el terrat o la teulada.

La fusta del pi també era recollida per fer bigues, tot i
que eren de menor qualitat, i es treballava per fer
mobles. A més, era costum que quan se li encomanaven
uns mobles al fuster, se li portava la fusta perquè
pogués construir les cadires, bancs, llits, taules...

De fet, a es Vedrà hi ha un sitger encara que es
desconeix si mai es va fer servir per aconseguir carbó.
Es diu que ho va construir un contrabandista per
dissimular que estava passant mercaderies.

La fusta

Amb els recursos que ofereixen els
illots els eivissencs podien

fabricar tota mena d'estris d'ús
quotidià

APROFITAMENT DELS
RECURSOS NATURALS
Què s'aprofitava dels illots?

L'espart que creix a s'Espartar es collia per fabricar
estris d'ús domèstic com les senalles, en senallons o
estores. El 10 de juliol, Sant Cristòfol, era el dia més
assenyalat a l'any per anar a collir-lo. La sequera
d'aquests dies que actua de la mateixa manera que el
fred a l'hivern, fa que les fulles de l'espartera es
tanquin i d'aquesta manera és més fàcil arrancar-lo.
S'havia de demanar permís als amos de l'illot que com a
paga, se'ls donava la meitat de l'espart que s'hagués
recollit. Les fulles s'arrancaven amb la mà o amb l'ajuda
d'un collidor de fusta però abans de poder treballar-lo,
s'havia de deixar en remull amb aigua de la mar i al sol
durant uns quaranta dies.

L'espart

A l'hivern, es solien aprofitar les sortides per anar a
pescar per recollir rapa per alimentar als porcs. Es
collia principalment de sa Conillera, es Vedrà i es
Vedranell però també es podia arribar fins a ses Bledes.

Aquesta planta que floreix a l'hivern, és molt comuna
tant a Eivissa com a Formentera i la seva característica
principal és la seva inflorescència. Aquesta té una
forma tubular, amb estries de color verd i púrpura, i de
la seva boca surt l'apèndix de color verd. A les Pitiüses
se l'anomena gallet.

La rapa

Foto: Lina Torres (Arxiu RRNN)Foto: Can Sorà - Jorge Calvo (Arxiu RRNN)
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El virotar, anar a caçar virots, és una de les activitats
que més sorprèn avui dia. Durant la primavera, molts
homes anaven a sa Conillera, es Vedrà o es Vedranell
quan ja no hi havia llum del dia per caçar-los. Per fer-
ho, tenien diferents tècniques. La més comuna era
l'espera i simplement esperaven que els virots
aterressin. Del cop que reben contra les penyes,
queden estabornits, moment que els caçadors
aprofitaven per atrapar-los. Si el virot ja havia entrat a
la seva cova i aquesta era prou estreta que no hi podia
passar un home, es feien una espècie de torxes amb
una tela xopada de vinagre i all. El fum feia sortir al
virot, que era atrapat a l'entrada de la cova. El virot es
menjava sobretot guisat, al qual se li afegien hortalisses
verdes perquè així pareixia que dissimulava el gust tan
fort a peix que fa aquesta au.

El virot no era l'única au que es menjava. També es
caçaven els corb marins i les baldritges, a més dels polls
de falcó i de gavina.

Els ous també eren un bé preuat. Al voltant del 20
d'abril per Sant Vicent, s'organitzava una activitat de
caràcter més lúdic. Els homes es vestien amb camises
amples i buscaven ous de gavina pels penya-segats dels
illots. En trobar els ous, se'ls col·locaven a la camisa per
poder transportar-los. Si es trobaven, també es
recollien els de virot i corb marí. Per saber si l'ou tenia
ja un pollet, es posaven en aigua i si suraven, eren
rebutjats. Aquests ous es cuinaven igual que si fossin
de gallina: bullits, truites, estrellats... 

Les aus marines

Al llibre "Bon profit! El llibre de
cuina eivissenca" (1967) de Joan

Castelló Guasch, hi ha una recepta
de virot

APROFITAMENT DELS
RECURSOS NATURALS
Què s'aprofitava dels illots?

Sense dubte, un dels recursos més importants que
s'explotava als illots no es troba als illots en si, sinó als
seus voltants. Ens referim a la pesca. Una gran part de
la població de la zona anava a pescar, bé des de la costa
o bé qui tenia una petita embarcació com un bot, un
llaüt o una xalana, anava més mar endins per pescar
calamars a potera, al volantí i fins i tot, pescaven
llagostes amb nanses. La majoria de les persones que
anaven a pescar ho feien per autoconsum, tot i que si
sobrava podien anar a vendre-ho.

Els pescadors més professionals eren els tonairers. El
tonaire com la solta, és un ormeig de parada però amb
aquest, el que es pretén pescar són peixos més grans
com tonyines i círvies. El tonaire es calava a l'octubre i
es deixava fins Sant Joan, quan es tornaven a fer el
sorteig anual dels punts de tonaire entre tots els
tonairers de les Pitiüses. A sa Conillera trobem un
d'aquests punts de tonaire.

La gran biodiversitat que hi ha al fons marí de les
reserves, les converteixen en un lloc ideal per practicar
l'art de la pesca.

La pesca

Foto: Arxiu Família Viñas

Foto: Ous de gavina - Virginia Picorelli (Arxiu RRNN)
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Foto: Restes de míssil trobat a ses Bledes (Arxiu RRNN)

Ses Bledes van ser l'objectiu principal
de les pràctiques de maniobres

militars

CORRALS
Quin lloc hi ha millor per guardar els animals?

Els propietaris dels illots trobaren en aquests indrets un
lloc ideal per guardar el seu bestiar. Aquí, la pastura hi
creix de forma natural per la qual cosa, els animals tenien
al seu propi abast abundància d'aliment per créixer. A més,
a l'estar envoltats d'aigua, els animals no podien fugir i per
això, es convertiren en un lloc segur per guardar-los. 

Aquestes condicions tan idònies es donen especialment a
s'Espartar, es Vedrà i es Vedranell tot i que, els farers i les
seves famílies que habitaren a sa Conillera, també portaren
conills i gallines per la seva subsistència a l'illot. A
s'Espartar, els propietaris de l'illot portaven el bestiar per
passar l'hivern però a l'estiu el tornaven a Eivissa. En canvi,
el bestiar que portaren a es Vedrà i es Vedranell, romania
als illots durant tot l'any. Tot i això, a es Vedranell molts
d'anys enrere, van haver de treure els animals d'allí degut a
que no sobrevivien per l'escassesa d'aigua.

Antigament, el Diumenge de Pasqua un dels homes de cada
família de propietaris d'es Vedrà, els vedraners, sortien en
llaüt, resant el Rosari sent conscients del perill que
suposava aquesta feina, per caçar algunes de les cabres. La
tradició diu que en duien tretze: dos per cada família de
vedranells i un altre per fer una festa tots junts a cala
d'Hort, quan els homes tornessin. Cada any es triava per
votació un cap, que seria l'encarregat de dirigir i organitzar
a la resta per capturar les cabres l'any següent.
Generalment, s'intentava portar la manada a
s'Encorralador, un lloc vora el mar on és més fàcil capturar
les cabres i on menys risc els hi suposava pels homes.
Quan agafaven els animals, els lligaven amb cordes i els
embarcaven de nou cap a cala d'Hort.

Els illots foren l'objectiu de pràctiques militars des dels
anys quaranta fins que es va dissoldre el Grupo
d'Artilleria de Campanya VI al 1996.

Des de platges de Comte practicaven la punteria
disparant els míssils sobre els illots. Un dels blancs
més emprats foren les illes Bledes que degut a la seva
petita mida, les convertien en una bona diana per
aquestes pràctiques. Com a excepció, no es podia tirar
sobre na Plana perquè és l'illot on hi ha el far.

A més, des de terra ferma segons el punt des d'on es
miri, ses Bledes queden amagades rere s'Illa d'es Bosc,
per la qual cosa els militars trobaven que eren un bon
blanc per calcular els seus tirs a cegues en morter.

Per fer-ho encara més difícil, als anys noranta van
arribar a col·locar dianes submergides al voltant dels
illots, fet que provocava un gran impacte en el medi
marí. Tant els pescadors com els mateixos militars,
esperaven a acabar les pràctiques per recollir els
peixos que havien mort a la zona.

Per evitar incidents, uns dies abans es donava avís als
navegants que es realitzarien maniobres militars a la
zona a través de notes al diari.

S'han trobat nombroses restes d'aquestes pràctiques
tant als illots com a la mar. A ses Bledes es trobaren
restes d'algun obús, una granada de morter a
s'Espartar i restes d'espoletes i fins i tot una bala a
s'illa d'es Bosc.

LES PRÀCTIQUES
MILITARS
Els míssils que volaren sobre les Reserves

Foto:  Hemeroteca Diario de Ibiza, 6 de novembre de 1975

E L S  U S O S  T R A D I C I O N A L S  D E L S  I L L O T S  D E  L E S  R E S E R V E S  N A T U R A L S   |   N Ú M E R O  6



La curiosa orografia que trobem a es Vedrà i es
Vedranell els ha convertit en una icona de l'illa
d'Eivissa. La bellesa paisatgística d'aquest espai ha
estat la font d'inspiració de molts artistes i escriptors,
que han plasmat la seva imatge en les seves obres.

Per alguns, aquest indret ha estat el seu refugi
espiritual. És el cas del Pare Francisco Palau i Quer
(Lleida 1811 - Tarragona 1872) que, després de ser
desterrat i confinat a Eivissa per promoure vagues del
proletariat, va trobar en una de les coves d'es Vedrà el
refugi de solitud que buscava i on va passar llargues
estances de retiro espiritual. Va fundar la congregació
de les Carmelites Missioneres d'es Cubells i les monges
d'aquest convent una vegada a l'any, feien una
peregrinació a la cova on va estar retirat el Pare Palau.
L'ermità va plasmar nombroses referències a l'illot en
les seves cartes, dibuixos i llibres. 

A finals de la dècada dels anys cinquanta, els mossens
Bartomeu Rosselló Colomar i Jaume Morey Rabassa,
fundaren una associació per a la infància i la joventut
que anomenaren El club de los muchachos. L'associació
de caràcter religiós, es dedicava principalment a
promoure activitats a l'aire lliure com excursions,
acampades, futbol... El 20 de setembre de 1959,
juntament amb els veïns d'es Cubells embarcaren en la
baldana Reina del Mar i transportaren fins a es Vedrà la
creu i la Mare de Déu d'es Vedrà, que es col·locà a la
cova del Pare Palau.

Es Vedrà sempre ha estat el protagonista de misteris i
llegendes urbanes. Una de les més conegudes deia que
mai podria ser escalada, ja que qui arribés al cim d'es
Vedrà, canviaria de sexe immediatament. Aquesta
llegenda popular fou desmentida quan per primera
vegada, dos alpinistes catalans aconseguiren pujar fins
al seu cim el 1950. També són incomptables les
vegades que s'ha relacionat a es Vedrà amb
l'albirament d'OVNIs o amb el "triangle del silenci" on
se suposa que els sistemes de navegació de les
embarcacions fan fallida.

De la cultura popular eivissenca, no podem oblidar la
rondalla d'Es Gegant des Vedrà, que conta la història de
dos germans que, per sanar al seu pare viatjaren fins a
l'illot a recollir fonoll marí.

Es Vedrà és la musa dels artistes. Innumerables
fotògrafs i artistes han plasmat la seva màgia en els
seus treballs. Podríem destacar els quadres de la
brasilera Jurassa da Oliveira i també, Mike Olfield es va
fotografiar davant aquest illot per la portada del seu
disc Voyager. La seva imatge ha estat portada de llibres
com El contenido del silencio de Lucía Etxeberria o La
isla, d'Aldous Huxley. Es Vedrà també ha passat per la
pantalla gran a pel·lícules com Caótica Ana estrenada al
2007, dirigida per Julio Medem. Recentment, la
plataforma digital Netflix ha estrenat la sèrie White lines,
on l'illot torna a ser el protagonista de nombroses
escenes.

INSPIRACIÓ,

ESPIRITUALITAT I MÉS
ENLLÀ
La  bellesa que desperta els sentiments

Es Vedrà inspira a tota aquella
persona que el contempla

Foto: Portada del disc Voyager de Mike Olfield

Foto: Helena Ribas (Arxiu RRNN)
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Foto: Tasques de manteniment - Toni Àvila  (Arxiu RRNN)

La  legislació vigent per la qual aquests espais són
reserva natural no permet la lliure circulació en ells.
Tot i això, avui dia a les Reserves es realitzen diverses
activitats orientades a la conservació de la natura
d'aquest lloc tan emblemàtic.

Com es feia antigament, avui dia també podem anar a
pescar i a collir espart. Però per poder anar a
recol·lectar l'espart a s'Espartar cal una autorització
prèvia.

A les Reserves es porten a terme tota mena d'estudis i
investigacions per part de científics i experts. Les
sargantanes han estat un dels animals que més
curiositat ha despertat als investigadors però també
s'han estudiat les aus marines i diverses espècies de
caragols i escarabats. Els estudis sobre els endemismes
botànics han estat clau per prendre mesures en la
conservació de la biodiversitat i ens han mostrat
meravelles de l'evolució. També s'han portat a terme
investigacions i estudis de caràcter històric gràcies a les
restes de civilitzacions antigues i més modernes que es
van trobar als illots de les Reserves.

La protecció i recuperació d'espècies són activitats molt
rellevants per la conservació d'aquest entorn tan
especial.

Per donar a conèixer les reserves naturals des Vedrà,
es Vedranell i els illots de Ponent i els seus valors tan
naturals, ecològics, paisatgístics com els històrics i
culturals, es porten a terme activitats d'educació
ambiental. D'entre les que més bona acollida tenen són
les visites a sa Conillera i el passeig en barca al voltant
de tots els illots de les Reserves. Cal destacar que les
Reserves col·laboren des de fa vint-i-cinc anys amb  la
Setmana de la mar, organitzada pel Club Nàutic de Sant
Antoni de Portmay.

No hem d'oblidar les tasques de neteja i manteniment
que porten a terme l'equip de brigades, en les quals
han arribat a recollir fins a 100 kg d'escombraries que
arriben als illots després d'un temporal. També
comptem amb l'equip d'informadors i vigilants, que
guarden les Reserves i informen de les activitats que es
poden i no es poden realitzar a aquest espai.

L'ACTUALITAT
Com més les coneixem, més les estimem

Foto: Arqueòlegs als jaciments de sa Conillera - Virginia Picorelli  (Arxiu RRNN)

Foto: Activitat d'educació ambiental a sa Conillera  (Arxiu RRNN)

Les tasques que avui dia es porten a
terme a les Reserves estan destinades

a la conservació de la natura i el
patrimoni
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