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LES RESERVES NATURALS
DES VEDRÀ, ES
VEDRANELL I ELS ILLOTS
DE PONENT
Els illots de les Reserves són l'origen de molts de mites i llegendes de misteri

EL MISTICISME
DE LES
RESERVES
Molts són i han estat
els investigadors que
s'han apropat als illots
de les Reserves
Naturals per esbrinar
l'origen dels fenòmens
estranys que, segons
les fonts orals, allí
succeïen.
Foto: Arxiu RRNN

DE BOCA EN
BOCA
OVNI's, OFNI's, desaparicions,
magnetisme, sexe,... Els
successos que es diu que han
passat a les Reserves són
innombrables

Molt s’ha parlat sobre el misteri als illots de les Reserves i la mar que els
envolta. Desaparicions, llums misterioses que ara hi són, ara no, atraccions
magnètiques,... mites, llegendes i tot tipus de contes i d’històries que s’han
transmès popularment. Algunes són més conegudes que d’altres; n’hi ha de
ben antigues i d’altres tan recents que fins i tot, podríem dir que cada any
se’n sent alguna de nova.
Qui saps si és per la seva curiosa orografia, el seu esplèndid paisatge o la
particular distribució d’illots sobre el mar, però el que sí és cert és que l’aire
místic i misteriós que tenen les Reserves és palès des de temps
immemorables.
En aquest diari no pretenem confirmar ni desmentir cap fet estrany o
misteriós ni ens preguntarem si són veritat o mentida. Tan sols volem fer un
recull dels mites i llegendes dels illots de les Reserves més estesos i
intentarem esbrinar com varen néixer. Benvinguts a una nova dimensió,
entrem en el místic món de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els
illots de Ponent.
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OVNIS I OFNIS
Els objectes voladors i submarins no identificables
Qui més qui menys ha sentit parlar sobre els fenòmens
OVNIs d’es Vedrà. Curiosos en la matèria visiten
periòdicament llocs com es racó des Mataret, a cala
d’Hort, a la nit, amb la intenció de poder observar llums
o algun altre fenomen al cel sense explicació aparent
sobre els illots d'es Vedrà i es Vedranell. Fins i tot,
l’amant del misteri Iker Jiménez que oferia viatges
d’experiències supraterrestres, anunciava una visita a
Eivissa amb aquest propòsit.
Alguns autors més ortodoxes i/o detractors d’aquesta
idea, situen l’inici dels fenòmens OVNIs dels illots a la
dècada dels 70s, quan es popularitzaren els diferents
casos americans que havien donat tant que parlar com
és el “Cas Roswell”. És cert que si visitem l’hemeroteca
de finals dels anys 70 del Diario de Ibiza (en endavant
DI), són habituals els articles que fan referència als
albiraments que s’anaven produint tant a Eivissa com a
les diferents parts del món. Gràcies a la digitalització de
l’Arxiu Històric d’Eivissa (AHE) hem pogut accedir a
l’hemeroteca i hem trobat articles d’en Josep Riera, en
Nito Verdera i en Mariano Torres, tres dels principals

En aquelles pàgines es recullen nombrosos testimonis
que afirmaven haver vist llums molt brillants que es
col·locaven sobre la vertical del far, que es movien a
tota velocitat i quasi sempre, es precipitaven a la mar
per darrera l’illot. Alguns eren vists entrada la nit però
en altres ocasions, eren observats a mitja tarda. És el
cas de dos treballadors d’un xalet de cala d’Hort que
narrà Josep Riera al diari del 13 de març de 1977. No
cita els noms perquè com en la majoria d’aquests
casos, els testimonis preferien mantenir-se en
l’anonimat per por a la fustigació i crítiques que
poguessin rebre. Al mateix article relata un altre cas
d’albirament però és força interessant el d’aquests
treballadors, que descriuen com van veure sobre les
cinc i mitja de la tarda, un objecte immòbil sobre
l’horitzó. Descartaren que fos un vaixell perquè estava
al cel, més alt del nivell de l’horitzó. Tampoc podia ser
un avió perquè no es desplaçava, no es va moure mica
durant minuts. Conten que el sol era reflectit sobre ell i
es veia d’un color gris o metàl·lic, i que era molt gran:
“tan grande como un transatlántico”, diuen. Afirmen

de l’existència d’éssers extraterrestres que ens visitaven
o han visitat l’illa d’Eivissa i que escrivien regularment

que el van poder veure durant més de mitja hora però
de sobte, va desaparèixer: “la vimos y no la vimos. Se
había ido”. L’autor també es pregunta si aquesta nau
podria ser similar a la que es va veure durant uns dies

sobre la matèria al DI.

sobre Eivissa el juny de 1953.

autors que tractaven temes parapsicològics, defensors

Font: Llums sobre sa Conillera Josep Riera - DI 23.12.1977

Font: Mapa aproximat de les bases submarines Josep Riera - DI 23.12.1977

Veïns d'Es Cubells, Sant Antoni i altres zones properes
als illots, el nom dels quals no volen que revelem, ens
han explicat que el veure llums misterioses tant al cel
com a la mar, i el descontrol dels sistemes de navegació
marítims pels voltants d’es Vedrà i es Vedranell, eren
qüestions de vox populi. De fet, a l’hemeroteca també es
parla de llums misterioses sobre es Vedrà però amb la
recerca realitzada per configurar aquest material hem
trobat que la gran majoria d’observacions d’objectes
voladors no identificats es van donar sobre sa Conillera.
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Poc després, al DI del 21 de maig de 1977 trobem un
altre article del mateix autor, en Josep Riera, que

Tot i l'aparent llunyania espacial, els illots de Ponent i
les illes Columbretes, tenen un origen geològic i en

explica com nombroses persones varen ser testimoni
d’un nou albirament sobre sa Conillera. Va ser en Nito
Verdera qui es posà en contacte amb molts d’aquests

conseqüència, també comparteixen molta de la
biodiversitat, espècies que tan sols es troben en
aquestes illes. No és d’estranyar doncs, que si els
presumptes forans de la Terra trobaven que sa
Conillera era un bon lloc per establir-se, ho fossin

testimonis que un cop més, es mantenen en l’anonimat
perquè segons llegim a l’article, ells mateixos deien que
“aún hay mucha gente por ahí que te toma por loco
cuando les hablas de estas cosas”. Aquest cop, les llums
eren vermelles ataronjades que canviaven a blanc, molt
llampant. A més, la intensitat de la llum també creixia i
decreixia. Els testimonis afirmen que fou entre les deu i
mitja i les onze de la nit i ho recorden perquè
projectaven “Los Hombres de Harrelson” a TVE. Conten
que en un primer moment s’estranyaren perquè
semblava que hi haguessin dos fars però durant més
d’una hora van veure com aquell objecte pujava i
baixava, oscil·lant, cap al centre de l’illot i retornant.
També expliquen com desapareixia per darrera sa
Conillera, mai per davant, fins que no el veien però de

també les illes Columbretes.
La principal hipòtesi que es va desenvolupar al voltant
d’aquests testimonis dels albiraments sobre sa
Conillera era que a l’illot existia una base submarina
des de la que les naus extraterrestres s’enlairaven i
aterraven. Fins i tot el dia 9 de setembre de 1979, en
Nito Verdera publicava al DI una nota d’agraïment a
Hemio Michel, pintor d’origen alemany i resident a
Eivissa que fou un dels membres fundadors del Grup
77, per haver pintat un quadre que qualifica
d’excel·lent, sobre la famosa base submarina de sa
Conillera.

sobte, tornava a pujar.
Aquests tipus de relats eren tan freqüents en aquella
època que fins i tot trobem un article del DI del 5 de
març de 1977 signat per Mariano Planells, al que explica
com el Govern d’Espanya reconeixia recentment que a
Espanya i a sa Conillera hi havia OVNIs i entrava a
formar part d’un grup reduït de països que s’havien
atrevit a fer declaracions com aquestes.
En Mariano Planells publicà al DI el 9 d’agost del 1978
una entrevista a Nito Verdera i crida especialment
l’atenció quan explica què pescadors valencians molt
experimentats porten anys veient entrar i sortir llums
des de la mar a les illes Columbretes, sent una zona de
continus albiraments, com a sa Conillera.

Tenint en compte que, com ja s’ha explicat en altres
diaris, el nom de sa Conillera deriva del llatí
Cunicularia i es tradueix com “coves marines” perquè
l’illot té molts racons i coves, no seria una locura
pensar que, cas de ser certa la visita d’éssers
extraterrestres a Eivissa, triessin aquest illot per
establir una base submarina.
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ES VEDRÀ: LA ROCA MAGNÈTICA
És ben conegut entre aquells més interessats en les
sensacions místiques i extracorpòries que s’organitzen
sessions de meditació, sanació física i càrmica, i tot
tipus de rituals, mirant a es Vedrà. Un dels llocs
predilectes per aquests grups de nous espirituals és es
racó des Mataret, més conegut com el mirador de cala
d’Hort o d’es Vedrà. Es racó des Mataret s’ha posat tan
de moda que als estius podem veure com conviuen
grups de ioga amb venedors de mojitos i meditadors
amb tamboriners. Tant és així que, s’han arribat a oferir
talls de cabells mirant a es Vedrà.
La gran afluència de persones a aquest i altres indrets
des d’on podem veure l’illot, com cap Llentrisca, es deu
al magnetisme que desprèn. Això és un fet innegable, ja
què es Vedrà impresiona i atreu a tot tipus de persones
fins al punt que el pas a alguna d’aquestes zones va
haver de ser tallat al trànsit motoritzat a causa de les
massificacions
de
vehicles
que
es
produïen,
especialment al sol post.
Tot i això, el fet de dir que es Vedrà és una roca
magnètica no s’ha donat per la gran quantitat de gent
que atreu, sinó perquè una de les llegendes més
popularitzades és que alguna cosa estranya passa als
seus voltants que els sistemes de navegació dels
vaixells i avions es desbaraten. És una història ben
difosa la que explica que, quan passes per les
proximitats d’aquest conjunt, els radars es tornen bojos
i les agulles dels panells de control, es mouen d’un

A més, es diu que es coneix com alguns avions deixen
de ser detectats pels radars i satèl·lits quan es troben
en aquest indret. Però, així com hem trobat força
documents sobre els testimonis dels albiraments a sa
Conillera, sobre es Vedrà, pràcticament no hem trobat
articles que testimoniïn aquests fets.
Les històries sobre aquest efecte magnètic d’es Vedrà,
de la desorientació de les naus i els ocells, han
convertit a l’illot en un dels vèrtexs del “Triangle del
silenci”. Llegendes a l’alçada de les del Triangle de les
Bermudes o el Triangle del Diable al Japó. El triangle
que es forma entre sud-oest de Mallorca, el Penyal
d’Ifach i es Vedrà, conegut com el Triangle del Silenci,
és força popular. Un dels fets que donaren peu al
Triangle del silenci és que aquesta zona és coincident
amb la línia Bayona – Vichy (Bavic), descoberta per
Aimé Michel. Aquesta línia creua les trajectòries
rectilínies i radials de les observacions de les naus
extraterrestres en els seus desplaçaments per tot el
planeta.
Un article de Josep Riera, del DI del 13 de març de
1977, fa menció a un article d’en Mariano Torres a la
revista “Colombófilos a pesar de todo”, titulat “El
triángulo de la muerte” en el que explica com no es
poden alliberar coloms en aquella zona de la mar
perquè tornen molt poc i els concursos són un fracàs.
Els columbòfils eivissencs tenien detectat que els
coloms missatgers perdien el sentit de l’orientació.

costat a l’altre a gran velocitat com si un imant passes
per sobre d’ells.

Font: Diario de Ibiza 07.07.1978

Font: Dibuix Josep Riera - DI 23.12.1977
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Aquesta qüestió és reiterada en nombrosos articles
sobre els misteris d’es Vedrà. De fet l’any 1989, l’equip
del programa televisiu “Catalunya misteriosa” presentat
i dirigit per Sebastià d’Arbó, es desplaçà a Eivissa per
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Es diu que aquest efecte magnètic és comparable amb el que
trobem a les piràmides d’Egipte o a Stonehenge, monuments
que també han sigut força afectats amb les teories
extraterrestres.

gravar dos dels seus programes en els que tractarien,
entre altres qüestions misterioses d’Eivissa, sa Conillera
i es Vedrà, i entrevistes amb membres de la societat
Columbòfila, per conèixer els detalls sobre
desorientació dels coloms al Triangle del Silenci.

Font: Diario de Ibiza 19.05.1978

Font: Diario de Ibiza 13.03.1977

la

Foto: Professor Sebastià d'Arbó al programa "Catalunya misteriosa"
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EL CAS MANISES
Un cas d’Ovnis al Triangle del Silenci
Tot i que la majoria dels albiraments descrits i
testimoniats es donaren a sa Conillera, el cas més
conegut s’enregistrà prop d’es Vedrà. És l’anomenat “el
cas Manises”, on l’albirament d’un objecte volador no
identificat, va provocar l’aterratge d’emergència d’un
avió comercial a l’aeroport de Manises, València.
L’11 de novembre de 1977, un avió comercial
Supercaravalle
de
la
desapareguda
companyia
Transportes Aéreos Españoles (TAE), provinent de
Salzburg, Àustria, i que es dirigia a Santa Cruz de
Tenerife, va fer escala a Palma de Mallorca. Al voltant
de les 23.00 h i a mig camí entre Eivissa i Alacant, el
pilot Francisco Javier Lerdó de Tejada, amb més de 14
anys d’experiència, va alertar al centre de control aeri
de Barcelona que unes llums vermelles s’aproximaven
però que no tenia constància de cap altre avió que
estigués cobrint aquella mateixa ruta. El rumb d’aquell
artefacte era cada cop més pròxim i la possibilitat de
col·lisió va provocar molts de nervis entre la tripulació i
els passatgers. El pilot va sol·licitar al radar militar de
Torrejón de Ardoz, Madrid, li facilités algun tipus
d’informació sobre aquell tràfic però ni el radar militar
ni el centre de control de Barcelona, al que també havia
demanat informació, sabien res d’aquell objecte. No
apareixia a cap dels radars. “Este tráfico asciende
mucho más rápido que nosotros y cada vez está más
cerca", va comunicar el pilot qui intentava esquivar el
“tràfic” que el perseguia. Finalment, front al perill que
suposava per l’avió aquell objecte, va sol·licitar fer un
aterratge d’emergència a Manises. Des de la torre de
control van preguntar a Lerdó de Tejada si creia
convenient que enviessin un interceptor de la Defensa
a buscar aquelles llums que els estaven perseguint, i va
respondre que sí perquè l’objecte que abans estava a la
seva altura, de sobte havia baixat molt i pareixia
perillós. Quan l’avió arribava a l’aeroport de Manises,
diversos testimonis que es trobaven a la torre de
control i als voltants de la zona van poder comprovar
com aquelles llums estaven seguint al Supercaravalle.

Foto: Fernando Cámara en una de diverses intervencions
al programa "Cuarto Milenio"

Des de la base militar aèria de Los Llanos, Albacete,
Fernando Cámara va sortir amb un caza Mirage F-1 de
l’Exèrcit i tot i que en un primer moment no va veure
res ni el seu radar detectà res, quan decidia tornar a la
base, va albirar una estranya llum que anava canviant
d’intensitat i color: de vermell a verd i de verd a blanc.
De sobte, el seu radar detector d’amenaces va saltar i
la seva ràdio va començar a rebre interferències. Tot i
canviar de freqüència, aquella interferència no
desapareixia. Va sol·licitar poder accelerar i arribar a la
velocitat supersònica i quan s’apropà a l’objecte
desconegut. El Coronel Cámara va poder veure una
espècie de cúpula de vidre i aquest objecte tot d’una,
va accelerar. La persecució de l’Ovni al qual el caça no
era capaç d’apropar-se, va durar fins que les
indicacions que van donar al Coronel Cámara foren
d’anar cap a la mar perquè havien vist una altra llum
misteriosa. No veia res estrany però en un moment, al
mirar a l’esquerra va veure una gran llum blanca i
pensà que era la lluna. Tot d’una, va adonar-se’n que
no podia ser perquè aquella llum estava per sobre la
línia de l’horitzó. Les noves instruccions eren les de
perseguir-ho. De nou, el detector d’amenaces saltà i les
interferències a la ràdio aparegueren un altre cop. Va
seguir aquell objecte fins arribar a l’alçada de Menorca
però va haver de tornar a la base perquè es quedava
sense combustible.
El cas Manises és un dels més documentats i mediàtics
de la història Ovni d’Espanya. Fins i tot, va ser motiu
d’una pregunta parlamentària al Ministre de Defensa.

Font: Diario de Ibiza 02.08.1989

Avui dia, encara no s’ha obtingut una resposta a
aquelles misterioses llums que aparegueren al Triangle
del Silenci.
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EMBOLICS DE FALDES
Es Vedrà i el sexe
Un altre dels temes místics que envolten es Vedrà i
més curiositat desperta és el sexe.
Tot i que moltes de les llegendes sobre el sexe que es
senten al voltant de l’illot no tenen un origen clar i
pareix que cada any són inventades de noves. Una de
les últimes que ha aparegut conta que si toques la
roca, tindràs set anys de bon sexe. O deu. Això tampoc
ho tenim clar, la xifra varia en funció del blog d’on es
llegeixi. Durant l'investigació, no hem pogut contrastar
aquesta informació.
Una altra llegenda en aquest sentit i també ben

Ulises i les sirenes
Un dels mites més coneguts sobre es Vedrà és que les
sirenes de l’”Odissea” d’Homer es trobaven en aquest
illot. Aquesta llegenda sorgeix de la semblança que
algunes persones hi troben en la descripció de l’illa de
les sirenes a l’”Odissea” i l’illot de les nostres Reserves.
Un dels obstacles que ha d’afrontar Ulisses en el seu
camí de tornada a Ítaca és evitar ser seduït pels cants
de les sirenes que volen estavellar el vaixell contra les
roques i retenir-lo. Gràcies als consells que li donà
Circe, de posar-se mel a les orelles i que el fermessin
amb cordes, Ulisses va poder evitar l’illa on eren les
sirenes amb el seu encisador cant.

curiosa, va ser desmentida el 1950. Es deia que el cim
d’es Vedrà mai podria ser escalat perquè qui el
coronés, canviaria de sexe a l’instant: d’home passaria
a ser una dona i viceversa.
Hem pogut llegir a l’hemeroteca del diari ABC, com el
dia 3 d’agost de 1950 publicaven la notícia dels dos
alpinistes catalans Francisco Martí Ferrando, de
l’Agrupación Excursionistas Pedraforca i Manuel Puig,
del Centro Montañés Barcelonés i Centro Excursionista
Aguila. Ells foren els primers escaladors dels que hi ha
registre que coronaren el cim de Sa Bestorra. Com a
curiositat, també conten a l’article, d’entre d’altres
coses, com Martí i Puig deixaren un pot de zinc amb les
seves impressions a un racó resguardat al cim i com els
hi sorprengué que en aquell lloc tan inhòspit hi havia
una gran quantitat de sargantanes d’uns 10 o 15 cm de
llarg, que no els hi tenien por i s’apropaven molt a ells.
Però com era de preveure, els excursionistes no vàren
canviar de sexe al coronar l'illot.

Font: Diario ABC 03.08.1950

Font: Diario de Ibiza 04.05.1978
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PARE PALAU I LES SEVES VISIONS
L'ermità que va deixar molta imprenta
Tot i la proesa dels alpinistes catalans, l’any 1854 les
autoritats barcelonines desterraren al Pare Francesc
Palau i Quer (1811-1872) a l’illa d’Eivissa i va trobar un
refugi a una de les coves d’es Vedrà on va estar-hi
llargues temporades com ermità, de retir espiritual amb
unes condicions extremes. Aquí va escriure la major
part de la seva obra on descriu diverses aparicions
d’éssers celestials i dones de llum. A la seva obra parla
de revelacions i d’aparicions, sobretot de “la Mujer del
Cordero”, que identifica amb la Verge Maria.
El Pare Palau també fundà la congregació de les
monges carmelites d'es Cubells i a l'església del poble,
hi ha una estàtua en commemoració seva. Les monges
d’aquesta congregació, un cop mort el Pare Palau, una
vegada a l’any feien una peregrinació a la seva cova en
la seva memòria.
L’ermità també va plantar una creu de fusta en aquesta
cova que més tard, fou substituïda per una de ferro que
portaren els membres del Club de los Muchachos, amb
el Pare Morey, l'any 1959.
Qui sap si aquestes aparicions marianes del Pare Palau
foren l’inici de les màgiques idees sobre es Vedrà.

Foto: Helena Ribas (Arxiu RRNN)

Imatge: Llibre "Francisco Palau e biza", cedit per les Carmelites Missioneres

