
50 anys dels 
EMBASSAMENTS
DE CÚBER
I EL GORG BLAU

Els embassaments de Cúber i el Gorg Blau 
són una peça clau per abastir d’aigua la ciutat de 
Palma. Avui formen part de la fesomia de la serra de 
Tramuntana, com si sempre haguessin estat situats 
al cor d’Escorca, però es van construir fa només 
cinquanta anys. En aquest llibre descobrireu la seva 
història, el paisatge primigeni, els jaciments que 
amaguen i quin camí fa l’aigua fins arribar a ca vostra. 
També hi trobareu un apartat sobre senderisme i 
natura, perquè avui els embassaments són redols de 
biodiversitat i fites geogràfiques que es recorren a 
través de la Ruta de la Pedra en Sec-GR 221. 50
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Presentació

Ara fa 50 anys que es va materialitzar una de les 
transformacions més transcendents per a la nostra 
ciutat, per a la serra de Tramuntana i per al conjunt de 
Mallorca: la construcció dels embassaments de Cúber 
i del Gorg Blau per a abastir Palma d’aigua. Un fet 
històric que ha permès créixer a la ciutat i esdevenir una 
de les principals capitals d’Espanya i de la Mediterrània. 
Sense aigua no hi ha vida ni activitat econòmica 
possible, i els embassaments han estat una contribució 
fonamental per a cobrir les necessitats d’una ciutat en 
creixement i transformació continus.

Per això, les meves paraules han de ser d’agraïment. En primer lloc, a les 
persones, treballadors i treballadores que varen fer possible una obra que, en 
el seu moment, va suposar un gran esforç humà i tecnològic, tot un repte per 
a l’època. En segon lloc, el meu agraïment és per a tota l’illa de Mallorca, que 
ha permès que Palma estengui els seus tentacles més enllà del municipi per a 
proveir d’aigua la seva capital.

La lectura d’aquesta publicació ens acosta la història de les zones de Cúber 
i del Gorg Blau, i de la seva transformació en embassaments. També ens 
informa de com aquests indrets excepcionals ja varen atreure nombrosos 
viatgers i artistes. Avui són el cor de la serra de Tramuntana, punt de partida 
de rutes per aquest entorn únic al món.

En parlar de l’aigua no puc deixar de referir-me a la crisi climàtica i a la 
delicada situació dels recursos hídrics. Palma s’abasteix també de les fonts, 
intermitents per naturalesa, i dels pous, amb aigua que discorre davall terra. 
D’aquesta manera, Cúber i el Gorg Blau són les úniques reserves visibles per 
a la ciutadania. Per això, els embassaments esdevenen una mena de semàfors, 
senyals indicadors de l’estat dels nostres recursos hídrics, baixos quan plou 
poc, ben plens després de les pluges. 

Això ens ha d’ajudar a prendre consciència de la limitació dels recursos 
naturals i de la necessitat de fer-ne un consum responsable i una gestió 
sostenible. Són les úniques opcions possibles si volem que les generacions 
futures puguin continuar disposant de l’aigua que permet el nostre benestar i 
la nostra vida.
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José Hila 
batle de Palma



Cinquanta 
anys després

Fa cinquanta anys, la construcció del sistema 
d’embassaments de Cúber i el Gorg Blau va permetre 
donar resposta al problema que afrontava Palma: poder 
abastir d’aigua potable de qualitat la població de la 
ciutat i els seus visitants. Eren anys de fort creixement 
econòmic, demogràfic i social, quan el turisme 
demanava de manera urgent infraestructures modernes 
que cobrissin aquestes necessitats.

En pocs anys, es construïren i es posaren en marxa infraestructures que 
encara avui ens donen servei, moltes de les quals foren construïdes i operades 
per part d’EMAYA, demostrant que tenia una elevada capacitat tècnica i 
operativa. Avui dia, EMAYA és una de les empreses més grans del sector.

Ara ens trobam de nou amb un repte al qual haurem de donar resposta: 
l’emergència climàtica, que ens obliga a posar en marxa noves 
infraestructures que ens permetin adaptar-nos a aquesta realitat.

La reducció de la pluviositat a l’àrea mediterrània ens empeny a introduir la 
circularitat al cicle de l’aigua. Ja no podem dependre dels recursos naturals, 
com havíem fet fins ara, sinó que és hora de gestionar i generar els nostres 
propis recursos. Algunes de les tecnologies ja madures que ens permetran 
afrontar aquest nou desafiament són les plantes d’osmosi inversa alimentades 
per energies renovables que permetin dessalar aigua de la mar o tancar el 
cicle de l’aigua; les noves plantes de depuració amb cicles terciaris avançats 
que permetin l’ús de l’aigua tractada, i la generació de biogàs. 

I hem de romandre oberts a incorporar totes aquelles solucions que ens 
puguin ajudar a disposar de suficient energia per a poder generar i tractar 
l’aigua que necessita la població de la nostra ciutat.

Som davant un repte apassionant: fer sostenible la nostra vida respectant el 
medi ambient.

I des d’EMAYA estam treballant intensament per a poder fer-lo realitat.
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Ramon Perpinyà Font 
president d’EMAYA



Grans 
magatzems 
d’aigua 
a la Serra

Des de temps antics, la recerca d’aigua i la seva distribució 
per al consum humà, el reg i el bestiar han modelat una part 
important de la serra de Tramuntana, on fonts, síquies, pous 
i canalitzacions fets al llarg dels segles s’han convertit en 
veritables fites geogràfiques i han generat una toponímia 
extensa. Una gran obra hidràulica que, juntament amb les 
construccions de pedra en sec, han fet que la Unesco declaràs, 
ara fa deu anys, la Serra de Tramuntana com a Patrimoni 
Mundial en la categoria de Paisatge Cultural.   

Avui, els embassaments de Cúber i el Gorg Blau formen part de la fesomia 
de la Serra, com si sempre haguessin estat situats al lloc que ocupen, el cor 
d’Escorca. Però la seva construcció és relativament recent, ja que —tot i que els 
projectes són anteriors— es varen fer als anys setanta del segle passat. A finals 
de 1971, en fase de prova, les primeres aigües dels embassaments varen arribar 
als dipòsits reguladors de Son Tugores. Des de llavors, ara fa cinquanta anys, 
els pantans són un complement fonamental per a nodrir d’aigua potable les 
localitats de la badia de Palma i estan gestionats per l’Ajuntament a través de 
l’empresa municipal EMAYA. 
 
La possibilitat de construir-los ja es va estudiar als anys 50, quan la demanda 
d’aigua havia crescut de manera exponencial: el boom turístic havia de 
subministrar aigua a visitants i instal·lacions com hotels, camps de golf o 
restaurants, al temps que arribaven treballadors i treballadores de la Península 
i d’altres zones de l’illa i augmentava el nivell de vida i el consum per càpita. 
Llavors Palma concentrava més de la meitat de la població de Mallorca.

 
La història dels embassaments comença amb un macroprojecte inicial, 
impulsat per GESA, que preveia la construcció de cinc pantans que tenien per 
finalitat produir energia elèctrica. Però per diversos motius només es va aprovar 
la construcció dels de Cúber i el Gorg Blau, un projecte de l’enginyer Mariano 
Pascual Fortuny amb l’únic objectiu de subministrar aigua potable. 

Ambdós embassaments ocupen valls allargassades i recullen l’aigua 
d’escorrentia que de manera natural es drenava pel torrent del Gorg Blau i el 
torrent d’Almadrà. El pantà del Gorg Blau, situat a la vall d’Almallutx, és la 
infraestructura més important, i les seves aigües es bomben fins al de Cúber, 
que s’estén a les faldes del morro de Cúber i del puig Major, al pla de Cúber. 
L’aigua pròpia de Cúber i la provinent del Gorg Blau es distribueix als municipis 
de la badia de Palma a través d’una canalització que segueix el curs del torrent 
d’Almadrà. 

El funcionament és el següent: els embassaments estan connectats per un canal 
de transvasament de 5.629 metres de longitud, amb una capacitat total de 772 l/s 
(litres per segon). Les aigües del Gorg Blau, a una cota de 610 m, es bomben per 
una canonada de 500 mm de diàmetre al canal de transvasament i arriben fins a 
Cúber, ubicat a una cota superior (747,30 m); aquí es regulen els cabals i l’aigua 
és enviada per gravetat cap a Palma: el primer tram té una longitud de 10.984 m 
fins a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Lloseta, on l’aigua 
rep l’imprescindible tractament de potabilització; el segon, de 28.883 m, enllaça 
l’ETAP de Lloseta amb els dipòsits de Son Anglada; una tercera canonada, de 
2.830 m de longitud, connecta aquells dipòsits amb els de Son Tugores.

En aquesta publicació recollim la història d’uns embassaments avui 
indissociables de la Serra: els projectes que els precediren, la polèmica que 
causaren, la seva construcció i inauguració. També dedicam una secció al 
paisatge primigeni del Gorg Blau, lloat pels primers viatgers i viatgeres que 
arribaren a Mallorca i font d’inspiració per a artistes. I hi trobareu un apartat 
sobre senderisme i natura, perquè avui els embassaments són redols de 
biodiversitat que es recorren a través de la Ruta de la Pedra en Sec-GR 221. 

1110 50 anys dels embassaments de Cúber i el Gorg Blau



1312 50 anys dels embassaments de Cúber i el Gorg Blau

EMAYA és una empresa pública, de capital 100% 
municipal, de l’Ajuntament de Palma. La seva funció 
és gestionar els serveis públics que es presten a la 
ciutadania relatius al cicle integral de l’aigua —des 
de l’abastiment, el tractament i el subministrament, 
fins al sanejament i la reutilització—, la recollida 
selectiva dels residus sòlids urbans i la neteja viària, 
garantint la màxima qualitat i eficiència en un marc de 
sostenibilitat. Recentment, EMAYA ha ampliat el seu 
objecte social per a poder generar i comercialitzar 
energia renovable.

L’equip humà d’EMAYA fa possible captar, subministrar 
i depurar més de 30 hm3 d’aigua cada any per a 
500.000 persones i gestionar 1.540 km de conduccions 
d’aigua. Tot això sempre amb l’objectiu de vetlar per 
la qualitat de vida de la ciutadania i la preservació del 
medi ambient, amb la innovació i la millora continuada 
com a fites dels serveis.
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Embassament del Gorg Blau
390 49’ N  20 50’ E
Superfície: 59,90 ha
Superfície de conca: 7,92 km2 
Aportació anual mitjana teòrica: 
7,10 hm3

Capacitat: 6,93 hm3
Cabals màxims: 92,70 m3/s

Embassament de Cúber
390 47’ N  20 48’ E 
Superfície: 59,30 ha
Superfície de conca: 7,32 km2 
Aportació anual mitjana teòrica: 
4,38 hm3
Capacitat: 4,6 hm3 
Cabals màxims: 109 m3/s

Foto: Arxiu d’EMAYA



Projectes
a la recerca
d’electricitat
i aigua

Avui tothom coneix el Gorg Blau i Cúber com a embassaments 
artificials que serveixen per a emmagatzemar i abastir d’aigua 
potable els municipis de la badia de Palma. Però molt abans 
de construir-los, a la mateixa zona geogràfica es varen fer o 
considerar altres projectes que tenien com a objectiu principal 
la producció d’energia elèctrica, fins que s’imposà la necessitat 
de solucionar el greu dèficit hídric de Mallorca.

Antecedents

A finals del segle XIX, el gorg Blau era un dels paisatges més emblemàtics de la 
Serra: un gorg situat a l’Estret que s’alimentava sobretot de les aigües de la font 
de la Roca, tan cabalosa que l’omplia i movia les moles de sis molins. L’Estret era 
pas obligat per a recórrer el vell camí empedrat entre Sóller i Lluc, que permetia 
travessar els penya-segats rocosos, nuus de vegetació, i salvar el torrent del Gorg 
Blau per un pontet de pedra. La bellesa del lloc el va convertir en una visita 
essencial dels primers viatgers i viatgeres que varen recórrer l’illa. 

Va ser llavors quan, a l’indret, s’hi va fer la primera actuació per a recollir aigua 
del gorg natural. Després d’un viatge a València, on va gaudir del luxe de 
l’electricitat, l’amo Antoni Bibiloni de Massanella va voler dur-la a la seva finca. 
Per això, entre els anys 1903-1906, va impulsar la construcció d’una petita central 
hidroelèctrica a la vora del gorg Blau, en terrenys de Cals Reis, que constava 
d’una xarxa viària, una presa, un aqüeducte i una fàbrica. Les obres varen ser 
dirigides per un enginyer alemany que va dur un generador de grans dimensions 
a Mallorca. 

Després, l’amo de Massanella va fundar la societat Antonio Bibiloni y Compañía, 
que va arribar a distribuir energia elèctrica als pobles d’Inca, Selva, Mancor 
de la Vall i Caimari. Però la companyia sofria alts i baixos, sobretot als estius, 
quan minvava el cabal del gorg Blau i, per tant, la capacitat de generar corrent. 
Finalment l’empresa va ser venuda a La Propagadora Balear de Alumbrado 
d’Inca, que va deixar de produir electricitat el 1939.  

Durant la Segona República (1931-1939) hi va haver altres intents de millorar el 
subministrament d’energia elèctrica a certes zones de l’illa que no varen arribar a 
fructificar. 
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Embassament 
de Cúber. 
Foto: Arxiu d’EMAYA



El macroprojecte inicial: 
cinc embassaments

A principi dels anys quaranta del segle passat ja es parlava de la possibilitat 
de construir embassaments a la serra de Tramuntana. Alguns experts s’hi 
oposaren per diversos motius, com la protecció de l’entorn o problemes derivats 
de les característiques geològiques de la zona, de materials predominantment 
calcaris i, per aquesta raó, permeables. Així, entre d’altres, Josep Sureda i 
Blanes s’hi va oposar per tal de conservar el paisatge, mentre que geòlegs 
com Bartomeu Darder dubtaven de la ubicació de les obres. Però la idea va 
començar a materialitzar-se la dècada posterior, tot i que enfocada sobretot a 
l’aprofitament hidroelèctric, mentre que l’ús urbà o agrícola de l’aigua quedava 
relegat a un segon lloc. 

L’any 1954 l’empresa Gas i Electricidad SA (GESA) va presentar un projecte, 
firmat per l’enginyer Mariano Pasqual Fortuny, d’«Aprovechamiento 
Hidroeléctrico Integral de la Cordillera Septentrional de Mallorca». El document 
proposava recollir aigües d’escorrentia superficial amb la finalitat de produir 
energia elèctrica a partir de la construcció de cinc embassaments: Cúber, Gorg 
Blau, Almadrà, Orient i l’Ofre. Tots se situaven a la serra de Tramuntana, la 
zona més humida de l’illa. Ajuntant totes les conques es pretenia aconseguir 
una potència hidroelèctrica total de 18.000 kW, ampliable fins als 28.000 
kW. El cost previst de les obres era de 266 milions de les antigues pessetes 
(aproximadament, 1.602.500 euros).

El projecte concebia un funcionament del sistema per blocs. D’una banda, 
hi hauria els embassaments del Gorg Blau, Cúber i Almadrà; de l’altra, els 
d’Orient i l’Ofre. El primer bloc funcionaria de manera semblant a com ho fan 
els embassaments actuals: l’aigua del Gorg Blau es transvasaria cap a Cúber, 
d’on passaria a l’embassament d’Almadrà salvant un desnivell de 425 metres; 
d’aquesta manera, el Gorg Blau, Cúber i Almadrà actuarien com un sistema 
interconnectat per un transvasament per bombament, l’aportació dels tres 
pantans es reuniria a Almadrà i, un cop usada per a produir energia elèctrica, 
l’aigua es vendria per a regadiu. 

El segon bloc, format per l’Ofre i Orient, tindria un funcionament 
independent: l’embassament de l’Ofre se situaria a prop de les cases —dalt 
del barranc de Biniaraix—, amb una extensió d’1.875.000 m2, una aportació 
anual d’aigua d’1.300.000 m3, una potència de 1.050 kW i una productivitat 
anual d’1.750.000 kWh (a Biniaraix, la possibilitat de construir aquest 
embassament va causar gran preocupació per por que la presa cedís i 
inundàs el llogaret). L’embassament d’Orient tindria una extensió d’uns 
9.500.000 m2, una aportació anual d’aigua de 3.800.000 m3, una potència de 
1.800 kW i una productivitat anual de 3.550.000 kWh; complida la funció 
hidroelèctrica, l’aigua d’Orient es destinaria al subministrament de Palma.
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Esquerra: imatge de les obres. 
Superior: cartell de l’empresa 
constructura Materiales y Tubos 
Bonna SA.
Fotos: Arxiu d’EMAYA



La impugnació 

Després de la presentació del projecte de GESA es va obrir un període 
d’impugnacions. El 25 de novembre de 1954 en varen presentar diferents 
afectats, com Cristóbal Magraner Morell, propietari de Cúber; Inmaculada de 
Zayas y de Bobadilla, de Can Ribera; Margarita Magraner Pastor, de Tossals 
Verds i Son Ordines, i els propietaris del Freu, Coma-sema, l’Ofre i l’Arrom, 
entre d’altres. El document incloïa un estudi realitzat per Antoni Parietti, 
llavors enginyer de la Diputació Provincial de les Balears, on argumentava 
la seva opinió contrària al projecte i aportava estudis de Guillem Colom, 
geòleg, i d’Antoni Pons Canals i Salvador Sagrera Escalas, del Servei 
Agronòmic de les Balears.
 
Entre els motius que justificaven la impugnació figura la conservació del 
paisatge en aquests termes: «En buena parte de las fincas afectadas, infinidad de 
bancales, obra pacientísima de generaciones, escalonan las laderas y vertientes 
de los montes. Una labor constante y callada ha hecho de la tierra y de las 
construcciones afectas a ella algo que forma parte de nosotros mismos». 

L’estudi geològic apreciava grans possibilitats de filtracions en les zones on es 
pretenia fer els embassaments i els canals de transvasament, ja que el substrat 
calcari afavoria la permeabilitat; les pluges serien absorbides pel carst, excepte 
en el cas de puntuals tempestes o pluges torrencials, i els torrents afectats no 
sempre duien aigua. Sobre les pretensions de GESA, el document recull aquest 
comentari: «Para todo mallorquín el Proyecto es una utopía; llenar embalses de 
la importància de los proyectados es aquí inconcebible». I Parietti sentenciava: 
«Las condiciones geológicas son pésimas. Y, en el caso de Orient, hasta parecen 
que tendría que llegar a construirse una cuenca artificial». I és que aquest era 
l’embassament situat sobre terrenys més permeables i estava travessat per una 
falla «longitudinal a lo largo de todo el valle».  
 
Els propietaris argumentaven que el projecte «no resuelve el problema eléctrico 
de la isla, ni siquiera en una parte importante». I sobre el cost total, al·legaren 
que només recollia el cost de les obres: «Se omite el alza ascendente de los 
salarios (...). Tampoco se ha tenido en cuenta el valor de los terrenos y los 
edificios a expropiar (...), ni el de centrales e instalaciones que serán necesarias». 

També alertaven dels possibles efectes sobre el turisme que podia causar la 
transformació d’espais emblemàtics com el barranc de Biniaraix, el gorg Blau i 
el torrent de Pareis: «La gente viene a Mallorca para ver el paisaje. (...) El turismo 
en Mallorca está en sus comienzos, y con el cuidado que le viene dispensando 
el nuevo Estado, alcanzará pronto el lugar que le corresponde entre los más 
destacados del mundo, pues en nada desmerece nuestra Isla de la Costa Azul y 
de la Riviera italiana». 

Finalment, el macroprojecte es va abandonar: es va comprovar que l’embassament 
de la vall d’Orient patiria pèrdues d’aigua a causa de les característiques 
geològiques dels terrenys. I la resta es va descartar per l’elevat cost econòmic, per 
l’alt risc de filtracions i per qüestions de protecció ambiental. 
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Vista panoràmica de la vall d’Orient, 
on es considerava la possibilitat de 
construir un embassament.
Foto: Sebastià Torrens



El projecte final: 
Cúber i el Gorg Blau

Però el gran increment turístic experimentat a Mallorca des dels anys 50 i el 
creixent nivell de vida obligava a posar en marxa noves fórmules d’abastiment 
d’aigua, sobretot a Palma i altres zones de preferència turística. A finals dels 
60 aquests factors varen coincidir amb un període de sequera que afectà la 
qualitat de l’aigua subministrada a causa de la salinització d’alguns aqüífers. 
Tot plegat va motivar que el Ministeri d’Obres Públiques (MOP) del Govern 
espanyol posàs en marxa un programa d’aprofitament d’aigües superficials per 
a l’abastiment de Palma, ja que fins al moment només es cobrien les necessitats 
urbanes amb aigües subterrànies. Es va renunciar a la idea inicial de generar 
energia i es va prioritzar la cobertura de la demanda d’aigua: l’aprofitament dels 
embassaments seria exclusivament hídric. 

Per la importància i les característiques del tema, el MOP va crear l’any 1961, a 
través de la seva Direcció General d’Obres Hidràuliques (DGOH), una comissió 
especial per a investigar tots els recursos d’aigua disponibles a Mallorca per 
a establir un pla per a aprofitar-los de manera integral. D’aquesta manera, el 
projecte inicial de l’any 1959 va ser reformat el 16 de gener de 1964. 

A principis del 1967, la DGOH va encarregar a l’empresa consultora EPTISA 
un informe sobre «Aprovechamiento Integral de los Recursos Hidráulicos de 
la Isla de Mallorca para Abastecimiento de Agua», que es va presentar el maig 
d’aquell any. El projecte constava de diferents fases i preveia la construcció de 
la presa del Gorg Blau i la de Cúber, una estació de bombament i un conducte 
del Gorg Blau fins a Cúber —el punt més elevat—, des d’on l’aigua descendiria 
per gravetat, seguint el curs del torrent d’Almadrà, fins als dipòsits reguladors 
de Son Anglada, a Palma.

La subhasta de les obres es va fer l’any 1968 i es varen adjudicar per un cost 
de 236.236.236 pessetes a l’empresa Materiales y Tubos Bonna, SA. L’execució 
va ser autoritzada pel Consell de Ministres el 20 de juny de 1969. Les obres de 
construcció dels embassaments i la conducció fins a Son Anglada va ser un 
projecte pagat per l’Ajuntament de Palma, amb el 35% del cost subvencionat pel 
Ministeri d’Obres Públiques. Per això aquestes infraestructures no serien una 
concessió, sinó propietat del consistori. 

Tenint en compte que el projecte inicial de 1959 de construcció del pantà del 
Gorg Blau s’havia aprovat el 12 de març d’aquell any per ordre ministerial, 
concedint a GESA l’aprofitament hidroelèctric de les instal·lacions durant 
75 anys, l’any 1968 el MOP va ordenar el rescat de la concessió i va fixar una 
indemnització de 65 milions de pessetes a GESA pels estudis i els treballs 
fets al Gorg Blau i Cúber.

Es posava en marxa una innovació crucial per a l’abastiment de Palma, 
cada vegada més necessitada d’aigua potable.
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Col·locació de la canalització. 
Foto: Arxiu d’EMAYA



Boom turístic 
i creixement de Palma 

Als anys 50 i 60 del segle passat, 
Mallorca va viure l’esclat del 
primer boom turístic després 
de campanyes d’èxit com, 
per exemple, «Luna de Miel 
en Mallorca», impulsada pel 
Foment del Turisme, que atreia 
nombroses parelles de noucasats 
de la Península. Un fet que va 
suposar la construcció de nous 
hotels i el desplaçament de molts 
de treballadors cap a l’illa per 

a fer-hi feina en el pròsper sector turístic. L’augment de població 
suposava una càrrega per a recursos naturals com l’aigua, sobretot 
a Palma, que cada vegada concentrava més població i on els pous 
d’extracció estaven al límit: la font de la Vila començava a minvar, 
i tot i que s’havien inaugurat noves extraccions —com la Central 
del Pont d’Inca i la de Verge de Montserrat—, l’excés de consum en 
reduïa les aportacions. Calia cercar una solució per a disposar de 
reserves d’aigua en cas de necessitat extrema. I els embassaments 
varen ser part d’aquesta solució.
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Cartell de la 
campanya de Foment 
del Turisme (1949)

Construcció d’una de les preses. 
Foto: Arxiu d’EMAYA

La construcció

Les primeres pedres dels embassaments es varen posar a principis de 1970, i les 
infraestructures es varen acabar els dos anys següents, tot i que les obres varen 
continuar per a enllestir-ne els detalls. Els dos embassaments es varen construir 
simultàniament, amb la participació de molts treballadors de Sóller i d’altres 
poblacions de Mallorca com Inca, Lloseta, Mancor de la Vall, Consell i Binissalem, 
i també de gent arribada de llocs de la Península com Lorca (Múrcia), molta de la 
qual va acabar residint a Sóller. En total, hi varen treballar gairebé mil persones. La 
rutina començava a les set del matí, quan un autocar esperava els treballadors per 
a dur-los fins als embassaments, i la jornada acabava a les 17.30 h.

Alguns treballadors feien feina a les cases del Gorg Blau, on hi ha les bombes 
que envien l’aigua cap a l’embassament de Cúber, i un grup vivia en cases a 
la vora del puig Major. Tots treballaven en condicions limitades, i la caiguda 
accidental de roques podia destruir una bastida de fusta aixecada amb molt 
d’esforç. Pel fet de localitzar-se en zones rocoses, la feina va ser molt dura i s’hi 
va haver d’utilitzar la maquinària pesada del moment. 

Tot i que els embassaments es varen 
fer a la vegada, es posava èmfasi en el 
del Gorg Blau, les bombes de propulsió 
i el transvasament que du les aigües 
fins a Cúber. Un dels problemes més 
considerables va sorgir en fer l’encofrat 
i comprovar la gran pressió que exercia 
l’aigua. També va ser complicada la 
col·locació de la gran estructura de 
bombament, que es va haver de situar 
al costat de grans parets de roca, una 
operació perillosa i plena de dificultats. 
El transvasament es va realitzar amb 
diferents estructures en forma de V que 
servirien per a fer transitar l’aigua d’un 
embassament a l’altre, i hi havia alguns 
punts que permetien passar d’una 
banda a l’altra en cas de necessitat.



Per a fer l’estructura de l’embassament de Cúber 
es col·locaven grans puntals i a dins s’injectava 
ciment, que a poc a poc s’anava ajustant als buits. 
Els estudis fets a la zona varen evidenciar que hi 

havia risc de fuga d’aigua, per la qual cosa s’hi va fer una separació per a frenar-
ne la pèrdua. La construcció va ser molt lenta.

El cost total de les obres —embassaments, estació de bombament, canal del Gorg 
Blau a Cúber, conducció de Cúber a Palma i dipòsit regulador de Son Anglada— 
va ser d’uns 290 milions de les antigues pessetes, abonats en un 35% pel MOP i, 
en un 65%, per l’Ajuntament de Palma. 

En fase de prova, a finals de l’any 1971 les primeres aigües procedents dels 
embassaments varen arribar als dipòsits reguladors de Son Tugores, a Palma.
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Obres de construcció dels 
embassaments. 
Fotos: Arxiu d’EMAYA

Rutes amagades de Mallorca, 
número 38. 
Fotografia cedida pel Servei de Biblioteca 
i Documentació de la UIB

Una carretera crucial

Les vies de comunicació són fonamentals a l’hora de 
construir grans infraestructures, i per als embassaments 
la carretera del puig Major va resultar crucial. Es va 
fer en tres anys, de 1956 a 1959, i hi varen treballar 
centenars de persones procedents de Sóller i d’altres 
zones de Mallorca, en condicions de feina molt dures i 
en horaris extensos. Un cop feta, va servir per a anar a 
treballar als embassaments.



La inauguració

Finalitzades les obres, els embassaments varen ser inaugurats el 17 d’abril 
de 1972 pel ministre Fernández de la Mora i els directors generals d’Obres 
Hidràuliques, el Sr. Gómez de Pablos, i de Carreteres, el Sr. Doadrio. 

La recepció definitiva de les obres per part del MOP a l’Ajuntament de Palma 
–els embassaments, el canal i l’estació de transvasament del Gorg Blau a Cúber, 
la conducció des de Cúber a Palma i el dipòsit de regulació de Son Anglada– es 
va fer el 6 de novembre del 1974. L’acte d’entrega va tenir lloc al consistori i va ser 
rubricat pel director general d’Obres Hidràuliques del MOP, Santiago Serrano 
Pendán; el llavors batle de Palma, Rafael de La Rosa Vázquez; els regidors 
Paulino Buchens Adrover i Francisco Izquierdo Maya, i l’enginyer cap del Servei 
Hidràulic de les Balears, Mariano Pascual Fortuny.

L’ETAP de Lloseta

Després de les primeres proves, 
els nivells de terbolesa de l’aigua 
procedent dels embassaments 
varen plantejar la necessitat de 
construir una Estació de Tractament 
d’Aigua Potable (ETAP) a Lloseta 
amb l’objectiu d’aplicar al cabal els 
tractaments adients per a fer-lo apte 
per al consum humà.  Es va construir 
l’any 1973, a la Finca Filicumís, i les 
obres varen ser executades per SAE 
de Depuración de Aguas Degremont i 
per Dragados y Construcciones SA. 

Aquesta instal·lació és un complement 
fonamental per al proveïment d’aigua 
de la ciutat de Palma sense necessitat 
de bombar-la. Està connectada amb 
l’embassament de Cúber per una 
canonada de 50-70 cm de diàmetre 
i 10.984 m de longitud, i salvant un 
desnivell de 559 m.

A l’ETAP, l’aigua procedent de Cúber rep un tractament que la fa apta per al 
consum humà tot combinant processos físics, químics o biològics. Té una 
capacitat de producció màxima de 500 l/s, uns 43.200 m3/dia. Després, l’aigua 
és conduïda per gravetat fins als dipòsits de Son Anglada. Els dos primers 
dipòsits, amb una capacitat de 33.000 m3 d’aigua, es varen construir l’any 1971 
per a emmagatzemar i regular el cabal d’aigua provinent dels embassaments, que 
posteriorment es distribuïa a la xarxa urbana. El tercer dipòsit es va fer l’any 1987, 
augmentant la capacitat d’emmagatzemament fins a uns 120.000 m3, la qual cosa 
assegura la cobertura de les necessitats diàries.
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Inauguració dels embassaments 
el 17 d’abril de 1972.

Foto: Arxiu del Diario de Mallorca 

Conducció de l’aigua de Cúber 
fins a l’ETAP de Lloseta. 
Foto: Sebastià Torrens



Planta potabilitzadora
de Son Tugores 

Als anys 80, el creixement del nivell de benestar de la població i l’esclat d’un 
segon boom turístic va suposar un increment de les extraccions dels pous del 
Pont d’Inca, Verge de Montserrat i Na Burguesa, una sobreexplotació que va 
produir un augment de la salinització de les aigües. Per això, i per a garantir 
la bona qualitat de l’aigua distribuïda a la ciutat, l’any 1995 va entrar en 
funcionament la Planta Potabilitzadora de Son Tugores, que tracta l’aigua dels 
aqüífers de la zona de Palma per a subministrar-la a la ciutat. 

És una instal·lació de disseny avançat, amb una tecnologia d’osmosi inversa 
i una capacitat de producció de 43.200 m3/dia. Una obra d’avantguarda que 
introdueix innovadors criteris d’automatisme, control i flexibilitat per a adaptar-
se a diferents circumstàncies motivades per l’estacionalitat i els recursos 
disponibles en cada moment. 

La planta potabilitzadora de Son Tugores tracta l’aigua procedent dels aqüífers 
de Palma, els pous ubicats al Raiguer —com s’Estremera, el més important, i 
d’altres a Alaró i Binissalem— i les fonts naturals, de gran importància històrica: 
la font de la Vila, la de Mestre Pere i la d’en Baster. 
Amb aquests recursos i els embassaments, 
EMAYA proporciona aigua a la ciutat. 
Cúber i el Gorg Blau suposen 
aproximadament un 20 % de l’aigua 
que se subministra a Palma 
(mitjana dels darrers deu anys).
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Gràfica de la procedència 
de l’aigua de Palma. 

El medi 

La localització dels embassaments no és casual, sinó fruit 
de la convergència d’elements físics que els converteixen 
en llocs idonis per a emmagatzemar aigua. Estan situats 
al centre de la serra de Tramuntana, al municipi d’Escorca, 
amb una orientació NE. Ocupen depressions d’una mateixa 
vall, que s’estén des dels contraforts del puig de l’Ofre fins 
al pla d’Almallutx, en una zona de baixa sismicitat. I estan 
condicionats per les muntanyes: el Gorg Blau se situa al costat 
de la serra de Turixant, i Cúber està envoltat per la serra de 
Cúber, el morro de Cúber, el puig de la Font, l’Ofre, la Rateta i 
el puig Major, el sostre de Mallorca.
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El clima és un factor decisiu. Les Illes Balears se situen a la mar Mediterrània,  
que imposa estius secs i càlids, hiverns suaus i pluges gairebé concentrades a 
la tardor. Però la serra de Tramuntana té un clima més humit, característic de 
zones de muntanya, que afecta els embassaments: registra uns 1.360 mm de 
precipitació anual —és la zona de Mallorca on es produeixen les acumulacions de 
pluja més importants— i una temperatura mitjana anual de 130C. Hi predomina el 
mestral, vent del nord-oest. 

Un altre condicionant dels embassaments és la geologia dels terrenys on se 
situen, rics en roques calcàries de tipus margoses. 

Aportacions d’aigua

L’embassament del Gorg Blau és el que rep més aportacions d’aigua i permet 
embassar-ne la reserva més gran. Se situa sobre el torrent del Gorg Blau, abans 
de la seva confluència amb el torrent de Pareis i el torrent de Lluc, i a la vall 
d’Almallutx, on conflueixen les aigües d’escorrentia del puig de les Vinyes, 
dels Tossals, del puig d’en Galileu i de la mola de Son Macip, així com el cabal 
continu de les fonts del Noguer, del Fonoll, de les Mosqueres i de la Roca. 
La condició impermeable de l’embassament garanteix que no es produeixin 
filtracions. És lleugerament irregular, amb una forma que recorda un coll de 
botella; la zona més pròxima a la presa presenta forts desnivells i és on es 
registren les profunditats més grans. La presa és de formigó, té una alçada total 
de 43,18 metres sobre els fonaments i disposa de dues galeries d’inspecció, una 
de superior i una d’inferior, amb punts de control que s’analitzen regularment per 
a determinar si hi ha moviment.

L’embassament de Cúber se situa al punt més alt del sistema i sobre el torrent 
d’Almadrà. Regula les seves pròpies aportacions, que rep sobretot dels vessants 
del puig Major, de l’Ofre, Na Franquesa, la Rateta, la serra de Son Torrella i el 
morro de Cúber, i dels cabals transvasats des de l’embassament del Gorg Blau. Té 
una forma triangular, amb desnivells suaus i un fons gairebé pla; les profunditats 
més grans es localitzen a prop de la presa, amb una alçada total de 26 metres 
sobre els fonaments i una longitud de 199,70 metres. També disposa de galeria 
interior amb punts de control de moviment. 

El torrent d’Almadrà

A Cúber neix la canalització per on l’aigua de l’embassament 
arriba a l’ETAP de Lloseta seguint el curs del torrent d’Almadrà. 
Aquest torrent és el desguàs natural del puig Major, i el seu llit 
transcorre entre el pantà i la possessió de Son Ordines, travessant 
la vall que s’estén entre els Tossals Verds i la Rateta. Rep aigua 
d’altres torrentons, com el Solleric o el de Pina. Té uns 36 km de 
recorregut i 456 km2 de conca: des de Cúber flueix cap a Lloseta, 
passa per sa Pobla i Muro, i aboca les seves aigües a l’Albufera 
d’Alcúdia. És conegut amb altres noms: torrent de l’Estorell, 
torrent de Muro, torrent de Rafalgarcès o torrent de Vinagrella.

El torrent del 
Gorg Blau

El torrent del Gorg Blau neix 
entre les conques del pla de 
Cúber i la vall d’Almallutx, 
al punt on la carretera passa 
entre les dues valls. Després 
travessa la depressió fins a la 
bretxa d’allò que va ser el gorg 
Blau, des d’on es precipita 
fins a travessar la Fosca i, a 
l’Entreforc, unir-se amb el 
torrent de Lluc o d’Albarca. 
Des d’aquí, junts, formen 
el torrent de Pareis i 
desemboquen a la Calobra.
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Vista de l’estació de bombament 
des de la presa del Gorg Blau. 
Foto: Sebastià Torrens



Croquis dels 
embassaments 

Dades dels 
embassaments 
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Mapa batimètric de 
l’embassament de Cúber 

Mapa batimètric de 
l’embassament del Gorg Blau 

La pluja a la Serra

A la Serra, hi plou més que a la resta de Mallorca, fins a 
quatre vegades més que al Migjorn i dues vegades més que 
al Pla. Tot i que aquest increment ve determinat sobretot per 
l’augment de la intensitat de les precipitacions, el relleu hi 
està relacionat: les àrees de més alçària registren els màxims 
pluviomètrics. I també hi influeix la latitud: així, el litoral de 
Pollença —el sector més al nord o més septentrional— és 
més plujós que el meridional o situat més al sud. 

Els núvols carregats d’aire humit 
a causa del seu pas per la mar 
Mediterrània, una zona activa en la 
formació de ciclogènesis que deixen 
pluges importants quan passen per 
Mallorca, topen amb el gran obstacle 
de la Serra; això provoca l’ascensió 
de l’aire humit, que es condensa 
quan arriba a altituds superiors. La 
màxima intensitat de precipitació 
es registra als cims de més de mil 
metres. I a l’hivern solen produir-se 
precipitacions en forma de neu a 
partir dels 800 m d’altitud.

Però en els darrers anys les 
precipitacions s’han reduït a tot 
Mallorca, també a la Serra, a causa 
del canvi climàtic. Així ho demostren 
les dades de pluviometria registrades 
per EMAYA des de l’any 1996 al 2020. 
Cal destacar que el primer any de 
registre, el 1996, es va batre el rècord 

de pluviometria d’aquest període, amb 2.519,15 l/m2. L’any 1997 es varen registrar 
1.255,50 l/m2, mentre que el 2020 varen ser 1.212,00 l/m2. Els mesos més plujosos 
són octubre, novembre i desembre.

Paràmetre Cúber Gorg Blau
Profunditat màxima 17,30 m 35 m
Longitud màxima 1.692,30 m 1.687,20 m
Amplada màxima 718 m 671,80 m
Profunditat mitjana 7,76 m 11,55 m
Àrea 59,30 ha 59,90 ha
Volum 4,64 hm3 7,34 hm3

Elevació 747,30 m 610 m + 0,72 m bigues
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El camí 
de l’aigua

Un dels camins de l’aigua fins als municipis de la badia 
de Palma comença el seu recorregut als embassaments, 
que recullen l’aigua d’escorrentia, dels torrents i de la 
pluja. Atès que els pantans es troben a cotes diferents, 
l’aigua del Gorg Blau s’ha de bombar i conduir fins a 
Cúber, situat al punt més alt del sistema. 

Com es bomba del Gorg Blau fins a Cúber?

Pel fet d’haver-hi un desnivell d’uns 137 m entre els dos embassaments, l’aigua 
del Gorg Blau s’extreu amb dues bombes —cadascuna de 600 kW— que la 
impulsen a 156 m d’alçada a través d’una canonada de 522 m amb una capacitat 
de 550 l/s. Després, baixa per gravetat per un canal de formigó de 5.629 m de 
longitud que arriba fins a l’embassament de Cúber.

Com es du l’aigua de Cúber 
fins a l’ETAP de Lloseta?

Les aigües de Cúber es 
transporten per gravetat fins a 
l’ETAP de Lloseta salvant un 
desnivell d’uns 700 m a través 
d’una canonada de 10.984 m 
de longitud i un diàmetre 
d’entre 50 i 70 cm. Durant 
aquest recorregut hi ha quatre 
dissipadors que redueixen la 
velocitat de l’aigua, evitant així 
que es rompi la canonada o els 
colzes existents. 

Com arriba l’aigua als dipòsits de 
Son Anglada i Son Tugores? 

Quan l’aigua s’ha tractat a l’ETAP de Lloseta, és traslladada per gravetat fins a 
Son Anglada (Palma) a través d’una canonada de 28.883 m de longitud i d’entre 
100-120 cm de diàmetre, amb un cabal màxim de 1.593 l/s. Als dipòsits de Son 
Anglada es mescla amb aigua d’altres procedències i es prepara per a la seva 
distribució. A Son Tugores convergeixen tots els recursos d’aigua susceptible 
de ser apta per al consum humà; també aigües salobres procedents dels pous 
del Pont d’Inca i Na Burguesa, que es tracten amb tecnologia d’osmosi inversa 
per a eliminar-ne la sal. Cal tenir en compte que els embassaments aporten 
aproximadament un 20% de l’aigua apta per al consum humà que es distribueix 
als municipis de la badia de Palma, mentre que la resta procedeix de pous, 
fonts i plantes potabilitzadores.

Ascensió 
per impulsió

7,34 hm3

4,64 hm3Descens per gravetat

Dissipadors

CANAL TRANSVASAMENT
GORG BLAU - CÚBER

EMBASSAMENT
DE CÚBER

EMBASSAMENT
DE GORG BLAU

ETAP DE LLOSETA
ESTACIÓ TRACTAMENT D’AIGÜES

PALMA

PRESA DEL 
GORG BLAU

PRESA DE 
CÚBER

ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT

ETAP de Lloseta. Foto: Arxiu d’EMAYA
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Com arriba l’aigua potable a les cases?

Finalitzat el tractament, l’aigua potable es distribueix des dels dipòsits 
reguladors a totes les cases a través d’una xarxa de canonades, més de 1.000 km 
de conduccions que es monitoritzen les 24 hores del dia durant 365 dies l’any. 

Sanejament, depuració i regeneració 

Un cop utilitzada l’aigua potable, cal recollir-la i conduir-la a les estacions 
depuradores mitjançant la xarxa de clavegueram: més de 1.100 km de 
conduccions. A les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) 
es depuren les aigües residuals sota criteris de sostenibilitat i seguint les 
recomanacions de les Nacions Unides i de la Unió Europea. La depuració 
consisteix a eliminar la brutor que ha anat acumulant l’aigua utilitzada 
per a evitar riscos ambientals i poder destinar-la a altres usos. Una planta 
de tractament terciari permet obtenir una qualitat de l’aigua depurada 
anomenada «aigua regenerada», reutilitzable per al reg de parcs i jardins 
públics, camps de golf, jardineria privada, neteja de carrers o sistemes contra 
incendis, entre d’altres usos. 

Rutes amagades de Mallorca, 
número 38. 

Fotografia cedida pel Servei de Biblioteca 
i Documentació de la UIB

El paisatge 
dels embassaments 
Ahir

... a qui escolta pensatiu,
com que li diga: meditau!
—Dolça és la parla del Gorg Blau.

Miquel Costa i Llobera

ETAP de Lloseta. Foto: Arxiu d’EMAYA



El Gorg Blau primigeni

Un gorg, segons el diccionari Alcover-Moll, és un «clot pregon en el llit d’un riu 
o torrent, on l’aigua s’entolla o alenteix el seu curs». I és que, abans de designar 
l’actual embassament, el gorg Blau donava nom a un conegut gorg situat a 
l’Estret, entre la vall d’Almallutx i Turixant de Baix. Era pas obligat per a recórrer 
el vell camí empedrat que unia Sóller i Lluc: permetia travessar els penya-segats 
rocosos, salvar el torrent per un pontet i continuar la ruta. 

Aquell gorg s’alimentava sobretot de les aigües de la font de la Roca, que l’omplia 
i movia les moles de diversos molins. La bellesa del lloc, on l’aigua adquiria una 
intensa tonalitat blavosa, i el fet que fos un pas accessible el varen convertir en 

una fita dels itineraris 
dels primers viatgers 
que varen recórrer 
l’illa al segle XIX. A 
les guies turístiques de 
l’època apareixia com 
una de les excursions 
imprescindibles per a 
qualsevol visitant, i el 
seu paisatge idíl·lic va 
ser reproduït en targetes 
postals que avui ens 
permeten evocar-lo.

4140 50 anys dels embassaments de Cúber i el Gorg Blau

Pàgina esquerra: mapa de 
la ruta apareguda a Rutes 
amagades de Mallorca, 
número 38. 

Pàgina dreta: vista antiga del 
gorg Blau. 
Imatges cedides pel Servei de Biblioteca
i Documentació de la UIB



El relat de viatgers i viatgeres

L’escriptor i periodista Pau Piferrer i Fàbregas (1818-1848) va recórrer nombrosos 
paratges amb el dibuixant, pintor i litògraf Francesc Xavier Parcerisa i Boada 
(1803-1876). Junts varen fer els primers volums de Recuerdos y Bellezas de España, 
obra colossal que constitueix un bon exemple de la literatura de viatges romàntica, 
on es refereixen al gorg Blau com un indret excepcional, tranquil i trist: 

«Poco antes de llegar al Gorc Blau el cultivo suaviza el carácter del paisaje, y 
el oscuro arroyuelo de Ameluix borda el sendero hasta el sitio que lleva aquel 
nombre. Es una estrechísima garganta, o por mejor decir, una hendidura 
hecha en la viva peña, cuyas elevadas y rectas paredes sobresalen en su 
parte inferior y sobre el camino a manera de bóveda o voladizo. El agua del 
arroyo, como ahonda de continuo el lecho de roca, forma un buen remanso, 
que recibiendo la luz por entre esa abertura que lo sombrea, se tiñe de una 
apariencia azul oscura y da al lugar el nombre de su color. Escasa vegetación 
adorna las rocas, y ni el mezquino hilo que del remanso se escapa sirve de 
comunicarle alguna animación, antes contribuye a su aspecto salvaje y a 
inspirar quietud y tristeza».

També en parla Joan Cortada en el seu Viaje a la Isla de Mallorca en el estío de 
1845, on recorre el camí vell de Lluc a Sóller:

«Allí se encuentra uno cual metido en un callejón entre dos inmensas torres 
perpendiculares y de una magnitud espantosa. Desciendo de la parte opuesta 
al camino que se lleva un arroyo que en ese sitio forma un largo, estrecho, 
tortuoso y profundo depósito de agua purísima, y que, como recibe la luz 
perpendicular y encajonada, toma un color azul vivo, que es causa de que 
se le haya dada el nombre de Gorch Blau, o sea charco azul. Se atraviesa el 
charco por un angosto puente, y es en verdad un punto de vista admirable y 
del que es muy difícil hallar una copia. Si estuviera en otro país que no fuese 
España, se habrían sacado de él mil vistas, y andaría en estampas de todos 
tamaños. Esta angostura es la puerta de un país enteramente distinto, de 
suerte que no parece sino que la naturaleza la ha puesto allí para indicar al 
viajero que va a pasar a una tierra nueva».

Una de les viatgeres que va tenir la sort de contemplar l’autèntic gorg Blau va 
ser l’anglesa Margaret d’Este, que va recórrer les Illes a principis del segle XIX. 
Va escriure les seves impressions al llibre A Mallorca amb una càmera, amb 
fotografies preses per sa mare, Elisabeth Augusta King. El seu relat permet 
reconstruir la impressió d’arribar a l’Estret:

«Uns penyals coberts de falguera s’aixequen formant un barranc d’unes 
poques iardes d’ample, per on es precipita l’aigua fent un renou que fa difícil 
sentir-se parlar. Un pont antic creua el rierol i la senda que va per un dels 
costats del precipici desgastat per l’aigua arriba, travessant el gorg, fins a 
una vall àmplia i desolada, envoltada de parets de pedra grisa i nua i coberta 
d’innombrables pedres entre les quals algunes ovelles i cabres pasturen 
l’escassa verdesca. Durant una altra hora, seguirem el curs del rierol, ara fluint 
tranquil·lament sobre un llit de còdols, fins que arribarem a un indret conegut 
com a pla de Cúber, una vall elevada i creuada pel camí a Sóller, a cinc hores 
de distància». 

I encara ens queda el testimoni de l’Arxiduc: 

«La vall s’estreny i el camí prossegueix a través d’un fons barranc excavat pel 
corrent. Molt alts i abruptes ens semblen les parets rocoses, i les aigües vives, 
molt fredes i cristal·lines, llencen reflexos verds blavosos per la profunditat 
que aquí assoleixen. Parlam des Gorg Blau, cèlebre a tot l’illa, alimentat 
principalment per la Font de sa Roca que neix a Almallutx».
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Litografia de Francesc 
Xavier Parcerisa



Font d’inspiració
  

La visió de les penyes, la blavor del gorg i l’encís del pontet de pedra varen 
convertir el gorg Blau en un paisatge inspirador d’obres artístiques. Així, 
el pintor barceloní Joaquim Mir li va dedicar l’any 1911 el vitrall Gorg Blau, 
avui conservat al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Una obra monumental 
executada pel taller vidrier Rigalt, Granell i Cia, el més prestigiós de la Barcelona 
modernista. El vitrall es divideix en tres cossos on es contempla un paisatge 
idealitzat acolorit i ric en detalls. En un lateral, una parella de pastors conversa 
a prop del ramat i, al fons, una nit estrellada il·lumina un congost estret que es 
reflecteix en les aigües del gorg. Joaquim Mir va conèixer l’indret durant la seva 
estada a Mallorca, entre 1900 i 1904, i el vitrall és part de la decoració que va fer 
per a la casa del seu oncle, Avel·lí Trinxet, una torre modernista de l’Eixample 
construïda per Josep Puig i Cadafalch.

El paisatge també va motivar alguns poemes, com el del pollencí 
Miquel Costa i Llobera, escrit el 1900, on contrasta la tristor que 
evoquen el pla de Cúber i Almallutx amb el goig i l’exaltació que 
suposa la contemplació del gorg Blau:
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A mitjan segle XX, malgrat algunes transformacions, el paisatge seguia 
gairebé intacte i apareixia en guies de viatge com la de J. Escales, 
Mallorca, publicada el 1933, on hi ha una fotografia del gorg Blau i es 
recomana com una de les excursions de muntanya obligades per a 
qualsevol visitant a la recerca de bellesa.

Joaquim Mir Trinxet; 
Rigalt, Granell i Cia. 
Barcelona, Vitrall 
tríptic: El gorg blau, 
cap a 1911. Museu 
Nacional d’Art de 
Catalunya, adquisició 
a la VI Exposició 
Internacional d’Art 
de Barcelona, 1911. 
© Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, 
Barcelona, 2021

El Gorg Blau

Adéu, tristor encastellada
del pla de Cúber i Almallutx!...
Seguint arreu l’aigua que fuig
d’aquella terra desolada,
sorprèn mos ulls la portalada
d’un paradís...
L’aigua s’atura a son encís
i com que diga: reposau!
—Dolça és la calma del Gorg Blau!

Les colossals penyes bessones,
formant un freu meravellós,
sols deixen caure un raig dubtós
sobre l’estany pur i sens ones.
D’encantament blavors pregones,
com un safir,
aquest estany fan resplendir
i com que diguen: somniau!
—Dolç és el somni del Gorg Blau!

L’antic camí en solitari
voreja l’aigua, recobert
baix del penyal, i sembla obert
per un exèrcit llegendari...
Passant del Gorg al mur contrari
pel rústec pont,
somriu la coma de la font
com un idil·li tot suau.
—Dolç és l’oasi del Gorg Blau.

Sortint del Gorg, per entre molsa,
ramatges, heures i ramells,
l’aigua jugant fa amb els aucells,
seguit, seguit, música dolça.
La neta escuma que ella espolsa,
singlota o riu?
a qui escolta pensatiu,
com que li diga: meditau!
—Dolça és la parla del Gorg Blau.

Per entre flors, per entre espines,
lo que era estany se fa torrent,
i avall, endins, se va perdent
per un rocam com en ruïnes...
No hi troba ja murta ni alzines,
molsa ni flors,
quan allà baix, desfeta en plors,
dins la gran Fosca, l’aigua cau...
—Ai!, com la vida és el Gorg Blau!



Les cases de Cúber

Al fons de l’embassament de Cúber avui reposen les cases de 
la possessió homònima. El nom de Cúber s’ha documentat 
amb grafies com Quelber, Quber, Cuba i Cúber, i al Llibre del 
Repartiment de Mallorca apareix com una alqueria de vuit jovades 
—una jovada és una mesura agrària que equivaldria a l’extensió 
de terra que una parella de bous podia llaurar en un dia— que va 
pertànyer a Berenguer Ferrer. A finals del segle XVI era del mateix 
propietari de la possessió d’Almallutx, Pere Sureda Sanglada, i a 
mitjan segle XIX, de Francesc Villalonga Escalades.
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Dones d’aigua

El món de l’aigua ha generat llegendes arreu del 
món. També a Mallorca, on es diu que aquí on hi ha 
acumulacions d’aigua dolça hi solen viure les Dones 
d’Aigua, de bellesa hipnotitzant i que poden arribar a 
casar-se amb mortals. Són nocturnes, tenen una joventut 
eterna i viuen més de mil anys. Les nits de lluna clara 
renten i estenen la roba, però si algú els roba una peça 
no dubtaran a convertir-lo en pedra. Simbolitzen la vida 
i la fecunditat, tal com l’aigua permet la vida d’animals i 

plantes. I tenen 
uns ulls color 
verd maragda, 
blau profund, 
com l’aigua sense 
fons de l’antic 
gorg Blau.

Cases de Cúber, avui sota l’aigua 
de l’embassament.
Imatge cedida pel Servei de Biblioteca
i Documentació de la UIBFo
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La possessió confrontava amb Son Torrella, Binimorat, la Franquesa, Coma-sema i 
els Tossals Verds. El nucli central de la finca era el pla de Cúber, entre les cases i el 
camí de l’Alzina Grossa, avui inundat per l’embassament. Fins a l’any 1972 era una 
típica finca de muntanya on els conreus, l’explotació de l’alzinar i les pastures eren 
la base d’una economia de subsistència tradicional. Diuen que, en els vessants de 
les muntanyes que envolten el pla, s’hi produïa el millor blat xeixa de Mallorca, i 
que amb la llet de les ovelles que hi pasturaven es feia un formatge bo i apreciat. 

A l’estiu, la vall fresca i plujosa, situada a 750 metres d’alçada, proporcionava bones 
pastures als ramats. Però a l’hivern, les nevades els perjudicaven i calia traslladar 
les ovelles. Llavors, els pastors, de vegades amb més de mil animals, travessaven 
els camins de muntanya per a arribar a les finques convingudes, situades a 
cotes inferiors. El xot passador, un mascle poderós, encapçalava la comitiva, que 
avançava acompanyada de cans. Un camí que homes i bèsties desfeien quan el 
temps millorava. 

Avui Cúber forma part d’una finca pública del Govern de les Illes Balears i 
configura un dels espais de la Serra amb més riquesa paisatgística i natural de 
Mallorca. 
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L’antic camí de Sóller a Lluc

L’historiador Binimelis (Manacor, 1538-Palma, 1616) ja es va 
referir al camí que anava de Lluc a Sóller i a Bunyola pel gorg 
Blau, salvant l’anomenat pas del Gorg o l’Estret. Era un camí 
empedrat de ferradura i una de les vies més importants del terme 
d’Escorca, i travessava l’església de Sant Pere, Son Nebot, el gorg 
Blau, Almallutx, Cúber, l’Ofre i el barranc de Biniaraix. Diverses 
modificacions l’han fet desaparèixer en certs trams, però ens en 
queda el testimoni de viatgers que el varen recórrer, com Gaston 
Vuillier, que així recull l’experiència a Les îles oubliées. Les 
Baléaires, la Corse et la Sardaigne, publicat l’any 1893: 

«Travessant les muntanyes es pot anar a Sóller. El paisatge d’aquest 
trajecte és d’una bellesa aspra i severa. A vegades, les crestes esqueixades 
i blanques de la serra travessen el bosc. A esquena de mul i durant cinc 
hores es travessen vastes solituds tallades per camins tot just iniciats als 
costats de les torrenteres. Abans d’arribar a Sóller, a l’extrem d’una costa 
estreta i molt ràpida que s’eleva entre els precipicis, es troba el Barranc, des 
d’on la mirada del viatger amida amb inquietud les profundes gorges per 
on s’ha d’arriscar».

El testimoni de 
Rutes amagades de Mallorca 

El número 38 de la publicació Rutes amagades de Mallorca, 
impulsada per Jesús García Pastor i editada entre 1964 i 1980, 
està dedicat al torrent del Gorg Blau, recorrent Almallutx, el 
gorg Blau i Turixant. Deixa constància, amb text i fotografies, 
de com era aquesta part de la Serra abans de ser inundada pels 
embassaments, quan les obres ja estaven en marxa, i de l’emoció 
que causa contemplar un paisatge que es perdrà per sempre: «I 
per més que reconeixem la urgent necessitat d’aigua potable que 
ha de passar l’illa en terme no llunyà, i la bona intenció de qui 
es preocupa de resoldre el problema, no hem pogut veure sense 
tristesa que del gorg Blau i del seu meravellós paratge ja no en 
queda res, absolutament res».

Senderistes 
a la serra de 
Tramuntana.
Foto: Sebastià Torrens



Petjades
antigues

El pla d’Almallutx ha estat habitat des 
de la prehistòria, com ho confirmen 
diversos jaciments. I encara hi queda 
molt per a descobrir.

Un poblat 
i tres santuaris
talaiòtics 

Abans de la construcció de 
l’embassament del Gorg Blau, en 
un marge de la vall s’aixecava un 
poblat talaiòtic que va ser excavat 
just quan les obres es posaren en 
marxa. Va aparèixer una muralla, 
cabanes simples d’habitació i 
torres de planta rectangular, a 
l’interior de les quals es varen 
trobar columnes ciclòpies. 

Segons la Guía Arqueológica de 
Mallorca, «les construccions en 
forma de torres amb columnes 
tenen un caràcter inequívocament 
religiós», i es considera que podrien 
ser santuaris. La interpretació 
d’aquest grup de santuaris ha 
donat lloc a diverses hipòtesis: 
les columnes podrien constituir 
l’equivalent mallorquí a les taules de Menorca, o bé els santuaris eren un dels 
centres religiosos de l’illa. En el subsol es varen localitzar tombes amb l’esquelet 
d’homes joves, probablement de guerrers, que a la vora del crani tenien projectils 
de fona. També s’hi varen trobar recipients, de vegades tapats, que contenien ossos 
d’animals fets bocins, alguna mena de ritual que avui evoca el misteri.

El poblat d’Almallutx s’estén per uns 2.000 metres de superfície. A la part 
més baixa estava defensat per una muralla de 36 m de longitud i 2 m d’altura. 
Probablement va ser habitat des del segle VII aC fins a la conquesta romana, 
amb una ocupació posterior de l’època medieval. Avui, part del jaciment es pot 
contemplar des de la carretera, vora l’embassament del Gorg Blau.
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Vista del jaciment d’Almallutx. 
Foto: Sebastià Torrens

Excavacions del poblat talaiòic 
quan s’iniciaren les obres 
dels embassaments l’any 1971.
Foto: Arxiu de Jaume Deyà



La resistència àrab 

L’any 2011, un període de sequera va deixar al descobert una part del que amaga 
el gorg Blau: el jaciment d’època musulmana més gran —amb uns 160.000 m² 
de superfície—, ben conservat i important de les Illes Balears. Un equip 
encapçalat pels arqueòlegs Jaume Deyà i Pablo Galera va documentar i excavar 
una petita part del que degué ser el principal nucli de la resistència islàmica 
durant la conquesta cristiana de l’illa. 

Al segle XIII, Mallorca estava dominada pels almohades, fins que l’any 1229 
l’exèrcit de Catalunya i Aragó, comandat pel rei Jaume I, va desembarcar 
a l’illa per a conquerir-la. Caiguda la ciutat Madina Mayurqa, uns 30.000 
habitants varen fugir, uns 2.000 dels quals es varen refugiar a les muntanyes, 
probablement a Almallutx, on hi havia molins i zones de reguiu. Aquí hi varen 
resistir els atacs constants de les tropes cristianes —a les ordres de Bernat 
de Santa Eugènia, lloctinent designat pel rei En Jaume— fins al 1232, quan el 
poblat va ser incendiat i la població massacrada. 

Els vestigis trobats són únics: restes d’habitatges que formarien un gran poblat, 
sòcols de cases amb pati, carrers, una mesquita, dos cementeris islàmics o 
maqbaras i nombrosos objectes. La combinació de l’arqueologia amb fonts 
escrites ha permès reconstruir els fets de la conquesta, determinar àrees de 
refugi, fortificacions i altres elements d’un intent de reorganització política 
musulmana en ple conflicte armat. Probablement els refugiats esperaven 
reforços procedents del nord d’Àfrica, però mai varen arribar. Cap a l’any 1240 
es va donar per acabada la resistència.

5352 50 anys dels embassaments de Cúber i el Gorg Blau

Els molins d’Almallutx

Al Llibre del Repartiment es diu que 
l’alqueria Dalmelutx, de quinze jovades, va 
correspondre a Raimon de Sant Martí, i que el 
rei En Jaume es reservà la propietat dels sis 
molins d’Almaluchy, moguts per les aigües de 
la font de la Roca i la font del Prat. 

Alguns d’aquests molins tenien nom, com 
el molí del Racó, el de l’Alzinar i el de la 
Figuera. Antigament el nom d’Almallutx 
designava el gran districte de la Serra que 
confrontava amb Sóller, Bunyola, Inca, 
Campanet i Pollença; després el terme va 
rebre el nom d’Escorca.

El topònim

A finals del segle XVI, l’historiador Joan Baptista 
Binimelis es va referir al passat islàmic de la 
vall d’Almallutx i en va formular una proposta 
etimològica: Almaluig («del Maluig») significava 
«lloc sense pedres, per ser aquesta vall molt plana i 
rasa de grans conradissos». Altres hipòtesis també en 
defensen una base aràbiga, com Joan Coromines, 
que sostenia que el topònim procedeix d’Alm-al-lugg 
«la muntanya alta de la ribera».

Treballs d’excavació 
del jaciment de 
l’època musulmana.

Foto: Arxiu de 
Jaume Deyà



Avui 
La Serra de Tramuntana, 
Patrimoni Mundial

L’any 2021 es compleixen deu anys de la 
declaració de la Serra de Tramuntana com a 
Patrimoni Mundial en la categoria de Paisatge 
Cultural. Amb aquest reconeixement de la 
Unesco, la comunitat internacional rendeix 
un tribut a la colossal obra humana de 
quilòmetres de pedra en sec i construccions 
hidràuliques que va transformar un territori 
inhòspit en un lloc habitable i productiu, 
conservant-ne la bellesa extraordinària. 

És un exemple del paisatge agrícola mediterrani, 
adaptat als assentaments humans després de segles 
de transformacions del terreny per tal d’explotar-ne els 
pocs recursos disponibles. Les marjades i els camins 
de ferradura es combinen amb una xarxa d’enginys 
per a la gestió de l’aigua com aljubs, pous, sínies i 
canalitzacions. I petites construccions de pedra seca 
com forns de calç, cases de neu, sitges i cabanes es 
mimetitzen amb el paisatge i li atorguen un caràcter 
únic al món.

Avui els embassaments de Cúber i el Gorg Blau formen 
part de les transformacions humanes a la recerca 
d’aigua que han modelat el paisatge de la Serra, i 
també són fites del senderisme a Mallorca, integrades 
en la Ruta de la Pedra en Sec GR 221, que permet 
recórrer la Tramuntana.
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Foto: Sebastià Torrens



Senderisme

Els embassaments al GR-221

La Ruta de la Pedra en Sec o GR 221 passa pels embassaments del Gorg Blau i 
Cúber durant l’etapa 5, que enllaça el refugi de Muleta amb el dels Tossals Verds. 
El punt de partida és la vall de Sóller, amb pobles i llogarets que parlen d’una 
terra d’emigrants, comerciants i emprenedors que varen saber vèncer l’aïllament 
secular de la localitat. A Biniaraix, a la vora dels antics rentadors comença el camí 
que recorre el barranc homònim, una antiga via de pelegrinatge flanquejada per 
marjades d’oliveres més que centenàries i que segueix el curs del torrent de l’Ofre. 

A la vora de l’embassament de Cúber hi ha un petit refugi on fer una aturada 
o passar-hi la nit. Té una superfície de 25 m2, capacitat per a sis persones i un 
equipament bàsic per a fer-hi estades: taula amb banc, altell, llar de foc, farmaciola 
i extintor, però no disposa de llits. A l’exterior hi ha un fogó, una taula, un bany 
químic i un llenyer. Solen utilitzar-lo els senderistes que recorren el camí de Cúber 
al barranc de Biniaraix o fins als Tossals Verds.
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Etapa 5 del GR-221
Inici: Refugi de Muleta (110 m)
Final: Refugi de Tossals Verds (525 m)
Dificultat: Alta. El fort desnivell entre 
el coll de l’Ofre (900 m) i Sóller (30 m) 
fa que el recorregut sigui més ràpid en 
el sentit dels Tossals Verds a Muleta.
Temps: 9 h
Longitud: 27,76 km
Desnivell: acumulat de pujada, 1.111 m; 
acumulat de baixada, 696 m
Observacions: Està prohibit nedar als 
embassaments.
Més informació: www.caminsdepedra.
conselldemallorca.cat
www.caib.es

Camí empedrat 
de Biniaraix.
Fotos: Sebastià Torrens



La volta a Cúber

La volta a l’embassament de Cúber és una de les excursions circulars més 
senzilles i gratificants de la Serra, ideal per a fer amb nins, ja que no presenta 
cap dificultat. Un camí gairebé pla recorre la magnitud d’una de les grans 
reserves d’aigua dolça de l’illa, als peus de l’altura màxima de la Tramuntana, 
el puig Major. El punt de partida és a l’entrada de les instal·lacions, on hi ha un 
petit aparcament. El camí envolta la reserva d’aigua fins a la presa, des d’on es 
contempla el torrent d’Almadrà —per on l’aigua de Cúber arriba a l’ETAP de 
Lloseta—, segueix cap al refugi de Cúber i travessa una zona de pastures on 
sol haver-hi bestiar, sobretot vaques de la raça mallorquina, amb banyes que 
recorden les dels caps de bou de culte talaiòtic trobats a Costitx. 

El carritxar domina el paisatge de l’embassament. El càrritx és una gramínia que 
ocupa grans extensions i serveix d’aliment als ramats. Rebrota ràpidament, i la 
seva presència és símptoma de desertització, fruit de la pràctica secular de cremar 
boscos per a aconseguir pastures. S’ha utilitzat per a fer sostres de cabanes de 
pastor, cordills per a lligar, com a aïllant tèrmic i primera matèria per a fer paper 
de baixa qualitat. L’interès per la planta va fer néixer l’ofici de carritxer, el segador 
de càrritx que la venia com a farratge o per a altres usos. 
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Inici i final: ctra. de Sóller a Lluc 
Ma-10, km 33,8 (752 m) 
Distància: 4,68 km
Temps: 1 h 17 minuts
Dificultat: baixa
Desnivell acumulat: 45 m
Observacions: No apte per a cadira de 
rodes ni cotxes de nins. Està prohibit 
nedar a l’embassament. 
Més informació: www.caib.es

Vista dels 
embassaments. 
Fotos: Sebastià Torrens
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Fauna i flora

La Serra és pobra 
en mamífers, però hi 
destaquen les aus. 
N’hi ha de petites com 
el ropit, el tord, el pinsà, 
el ferrerico o la merla, 
i d’altres molt grans, 
com la milana i el voltor 
negre, el rapinyaire més 
gran d’Europa. Aquest 

voltor pot viure fins a trenta anys, té una envergadura de gairebé 
300 cm i és fàcil d’identificar: sol planar lentament a gran altura 
amb les ales esteses, en solitari o en parella. 

Pel que fa a la flora, l’alzinar —bosc mediterrani per excel·lència— 
ocupa les valls humides i s’ha explotat des de temps antics. Aquí 
on s’ha aclarit hi creix la garriga amb arbustos de romaní, xiprell, 
aladern i estepes. Als cims de més de mil metres les condicions 
extremes gairebé només són aptes per als coixinets de monja, 
punxants i de forma arrodonida, i el persistent càrritx. 

EMAYA a l’escola

El programa «EMAYA a l’escola» pretén contribuir a millorar 
la conscienciació mediambiental dels nins, nines i joves per 
a promoure una gestió sostenible dels recursos i els residus. 
Entre d’altres propostes, organitza visites guiades als 
embassaments del Gorg Blau i Cúber que permeten conèixer 
de prop una de les reserves d’aigua més importants per a 
l’abastiment de les localitats de la badia de Palma. 

Les visites, que es poden fer de dilluns a divendres durant 
tot l’any excepte els mesos de juliol i agost, s’adrecen a 
grups escolars i d’adults en general. 

Més informació: comunicacio@emaya.es | 971 774 309
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50 anys dels 
EMBASSAMENTS
DE CÚBER
I EL GORG BLAU

Els embassaments de Cúber i el Gorg Blau 
són una peça clau per abastir d’aigua la ciutat de 
Palma. Avui formen part de la fesomia de la serra de 
Tramuntana, com si sempre haguessin estat situats 
al cor d’Escorca, però es van construir fa només 
cinquanta anys. En aquest llibre descobrireu la seva 
història, el paisatge primigeni, els jaciments que 
amaguen i quin camí fa l’aigua fins arribar a ca vostra. 
També hi trobareu un apartat sobre senderisme i 
natura, perquè avui els embassaments són redols de 
biodiversitat i fites geogràfiques que es recorren a 
través de la Ruta de la Pedra en Sec-GR 221. 50
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