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1. Introducció

És evident que l' óptica de la Geografia en torn dels temes referits a l' es
pai rural ha canviat. Així ho demostren les definicions que ara apareixen
als tractats de Geografia Rural sobre que és l' espai rural. En resum, l' es
pai rural és ara un espai multifuncional, heterogeni, i que morfológica
ment es diferencia del fenomen urba per tenir uns usos i ocupacions més
extensius.

Aquesta nova óptica -dins un context de renaixement dels estudis i refle
xions sobre el món rural, contra un oblit anterior- respon a la nova rurali
tat de les societats postindustrials. La relació de domini de la ciutat sobre el
camp abans s'establia en un context espacialment restringit, en un món on
primaven les relacions de proximitat. Ara la integració del món rural dintre
del sistema capitalista ha romput les relacions de proximitat que definien la
situació tradicional. Món rural i món urba són dos segments de la societat
global.

* Aquest treball forma part de la tesi doctoral de l'autor Caracterització, tipificació i pautesde localitza
cióde les árees rururbanes a l'illadeMallorca, recerca financada amb elprojecte PS-095-0104 (MEC
DGICYT).
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Són diversos els factors que intervenen en aquesta integració: a) noves tec
nologies de la informació, que colonitzen de cultura urbana l'indret més allu
nyat; b) desenvolupament i popularització dels mitjans de transport; e) inte
gració de l'aparell productiu agrícola als circuits economics capitalistes; d)
conseqüencia de factors anteriors, trencament de la relació estreta entre llocs
de feina i llocs de residencia -centrifugació front a centripetació-; e) valoració
de l'espai rural com a espai d' oci.

El trencament de la relació tradicional camp-ciutat provoca al seu moment
una reflexió entre els sociólegs rurals per intentar establir les bases d'una nova
concepció de la ruralitat.

La primera resposta al respecte fou la teoria del Continuum Rural-Urbá. Es
tracta d'una teoria gradualista, segons la qual hi ha una variació de major a
menor des dels centres urbans fins als indrets rurals més allunyats de tota una
serie de variables objectivables -població activa agraria, grandaria deIs assen
taments, densitat de població- que té una repercussió sobre les característiques
socials -heterogene"itat front a homogeneitat, mobilitat social front a immo
bilisme, etc.-

La teoria fou durament criticada per Pahl, en el sentit que la urbanització
del camp és aespacial. El desenvolupament dels mitjans de comunicació fan
arribar la cultura urbana a qualsevol indret. No hi ha diferencies graduals entre
mode de vida urba i mode de vida rural. L estil de vida depen del cicle de vida
i de la classe social. La urbanització és un fenomen global.

Aquestes dues teories, elaborades per la Sociologia, han tingut gran reper
cussió al camp de la Geografia. Aquesta també s'ha vist obligada a replantejar
se el concepte d' espai rural sota el prisma de la urbanització del camp.

Les teories de Pahl foren recollides per Lewis i Maund (1976). Aquests autors
elaboren un marc espacial per a l'analisi del fenomen, tot rebutjant la teoria
del continuum. La urbanització, en definitiva, no s'explica per la naturalesa i
dirnensió dels assentaments, oscil-Íant des d'un poI urba a un poI rural, sinó
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Tot i el carácter aespacial de la teoria de Pahl, aquests autors, per donar-li una
solució espacial, hagueren de recolzar-se en la teoria de la difusió, per tant
acceptant l'efecte difuminador de la distancia. Tot i així, és el canvi social el
que condiciona el canvi espacial, i no a l'inrevés.

Nogensmenys, la resta de mares conceptuals -rururbanització, contraurba
nització- o espacials -franja rural-urbana, ciutat regional, corones periurba
nes- han seguit, tant teoricament com en la ressolució empírica dels estudis
de casos -recordem l'apartat dedicat als sistemes de delimitació de les franges
rururbanes-, plantejaments lligats de forma estreta ala teoria gradualista del
continuum. Cloke (1977) ho justifica dient que els geografs no estan dispo
sats a seguir un punt de vista sociologic, per tant una visió no espacial de la
realitat rural i de la realitat urbana, simplement perqué hi ha grans diferencies
entre els dos extrems. És a dir, el prisma espacial, morfologic, propi de la Geo
grafia, acaba per imposar-se com a eina d' analisi.
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Un cop arribats a aquest punt, ens cal plantejar un segon interrogant: són
la rururbanització i la contraurbanització mares conceptuals per a l'analisi de
la mateixa fenomenologia?

Rururbanització és un terme -un neologisme- que ens serveix per defi
nir l' existencia d'unes arees de transició entre un centre urba concentrat
-morfologicament i funcionalment- i un espai rural llunyá, Són per tant,
els espais multifuncionals, on els usos del sol es caracteritzen per la seva
heterogeneltat, on s'articulen mecanismes de desplacament entre ellloc de
treball i ellloc de residencia, i alhora aquesta mateixa mobilitat possibili
ta la implosió d'usos residencials -permanents i estacionals- fruit d'una
migració ciutat-camp. La coexistencia dels dos móns, obliga als usos agrí
coles tradicionals a articular mecanismes de resistencia -agricultura a temps
parcial, agricultura periurbana capitalitzada o industrialitzada- si no vol
claudicar front al que ha vingut a anomenar-se sentit d'anticipació de la
urbanització -abandó de l' activitat i naixement de «guarets socials»-.
Aquesta connotació transitoria que li és propia, no només es manifesta
externament respecte als dos pols, urba i rural, sinó també internament
-franja rural i franja urbana, sombra urbana, franja interna i franja exter
na, etc-. És, en definitiva, un terme que ens serveix per copsar una reali
tat complexa, que fructifica un cop la concentració d'homes i activitat
donen pas a la desconcentració i les forces centrípetes esdevenen forces
centrífugues.

Pero, no era la desconcentració el que també definia la contraurbanització?
De fet la contraurbanització és definida com la desconcentració de les grans
arees metropolitanes. La flexibilitat residencial i la tlexibilitat locacional de ,
l'aparell productiu són els dos eixos vertebradors. Alguns autors donen més
preeminencia a la primera forca, els altres a la segona. Pero, en definitiva el
resultat es manifestava amb un desplacament d' actitivitats i de llocs de feina
cap a assentaments i árees de segon i tercer ordre dins la jerarquia i cap a árees
rurals.

Segons Bryant etal. ,(1982), la contraurbanització faria referencia a un feno
men motivat per forces centrífigues, pero que pertany a un ordre de magnitud
distint -més gran-. Per contraposició, els íenórnens copsats amb aparells con
ceptuals tals com franja rural-urbana, estarien motivats per forces centrífugues
que actuen en una escala local. De fet, la major part de models observats, par
len de l'existencia d' un lloc central, d' una built-up area i d' un city's contryside
dintre d'una Ciutat Regional.

Per altra banda, la rururbanització és el marc conceptual creat per analitzar
les periferies allunyades des de l'angle rural; mentre que la contraurbanització
seria el marc conceptual creat per analitzar les periferies allunyades des de l'an
gle urba, De fet, molts deIs estudis que centren l'atenció en la contraurbanit
zació es fixen en la disminució d' efectius demografics, o en els saldos migra
toris negatius, que durant algunes decades han experimentat les grans árees
metropolitanes.
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En definitiva, es parla de fenomens propis de la societat itinerant, pero mesu
rats des d' angles i ordres de magnitud allunyats. Pero, són incompatibles? La
nostra resposta seria negativa i així ho intentarem demostrar.

La nostra investigació empírica se centra a 1'illa de Mallorca, illa major de
l'arxipelag balear. Tot i avancar-nos al següent punt de la nostra investigació,
podem dir que la irrupció del turisme de masses ha desencadenat tota una serie
de canvis a diferents nivells, que ha configurat 1'illa com una gran área urbana
-podríem dir-ne també Ciutat Regional-.

Des d' aquest punt de partida, nosaltres ens proposam estudiar la rururba
nització sota l' angle de la implosió residencial-urbana dintre dels espais rurals
abans dedicats monofuncionalment a l'activitat agrícola. Aquesta irrupció de
funcions i poblacions urbanes, i la competencia d'usos que genera, dóna lloc
a l'aparició de noves activitats -hobby agricultura-, a la conversió de les terres
en terrenys, i per tant, a l'abandó del camp, a l'adopció pels autóctons d' es
trategies de supervivencia -agricultura a temps parcial-. És a dir, la irrupció
de funcions residencials és per a nosaltres el detonant del pas de la mono
funcionalitat a la multifuncionalitat, de l'homogeneltat a la heterogeneltat,
que morfologicament i funcionalment ha experimentat l'espai rural de 1'illa.

D'acord al punt de partida que ens proposam, si analitzam el fenomen fixant
la nostra atenció en la funció residencial d' origen urba, admetem l'existencia
d'una migració ciutat-camp. De fet, com es veurá aquesta existeix, pero sera
fruit de demandes urbanes distintes: l'autóctona i la foránia, Les expectatives
residencials del camp mallorquí, no només són fruit d'una demanda interna;
el camp mallorquí és també el receptacle del desig «escapista» d'urbanites euro
peus.I No ens trobam front a un fenomen similar a l'estudiat a Estats Units
sobre les arees rurals que han esdevingut arces d'acollida de jubilats. No és aixo
contraurbanització?

Si hem d' admetre el que acabam d' afirmar, també hem d' acceptar que l'e
fecte sobre el nostre espai rural és semblant: contribueix al carácter transitori,
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i funcionalment coexisteixen usos residencials amb ocupacions tradicionals, és
a dir, vora una parcel-la on s'hi ubica una segona residencia de propietat estran
gera s'hi ubica una tanca d' ametllers. Obviament, tampoc hi ha dubte, que
entre els espais residencials creats per a aquesta demanda forana i els espais resi-

. dencials creats per la demanda autóctona, hi ha diferencies i matisos. Fins i tot,
adelantant-nos a les hipótesis del treball, moltes de les diferencies morfológi
ques i espacials responen a una diferenciació social. Pero no hi ha dubte que,
malgrat el que acabam d' aventurar, l' espai rural el sotmeten per igual als meca
nismes del canvi les dues demandes.

En definitiva, rururbanització i contraurbanització són dos eixos vertebra
dors de la conversió de l'espai rural de l' illa en un espai multifuncional, opo-

1 Fets similars han estat estudiats a eontrades properes, eom és el eas dels estudis de Buller i Hoggart
(1994) sobre Franca,
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sat a l'espai tradicional. Per una part, seria un segment de la part dispersa d' una
gran Ciutat Regional (tot l'illa) amb Palma com a gran lloc central i, d'altra
banda, l'espai rural de l' illa seria també el receptacle d' una migració ciutat
camp d' origen europeu.

2. Objeetius, hipótesis i metodologia

Lobjectiu de la investigació és triple:
En primer lloc, es pretén analitzar i mesurar l' emprenta urbana a l' espai

rural de l' illa, l' aparició d' un nou espai rural al qual aplicam el qualifica
tiu de rururbá, a partir de la implosió residencial produída des de la deca
da dels setanta, tot emmarcant-ho en la conceptualització teórica exposa
da.

En segon lloc, ens proposam explicar el patró de localització geografica que
el creixement d'una funció urbana de carácter residencial dintre de l'espai rural
ha seguit. És a dir, intentarern descobrir quina és la distribució geografica de
les arces rururbanes, i esbrinarem quines són les variables -espacials i socials
que expliquen aquesta repartició espacial.

Finalment, intentarem descriure i explicar la transformació dels usos del
territori a les arees on es passa aquest fenomen, així com també les caracterís
tiques socials dels nous residents de l'espai rural de l'illa.

D'acord als objectius esmentats, ens hem plantejat les següents hipótesis:

1. Lincrement del poblamentdispers, i en conseqüencia de l'hábitat dintre
l'espai rural de l'illa és fruit de la plasmació territorial de la transformació de
l'economia mallorquina. El pas d' una societat i l'estructura territorial que la
soporta, de tipus agrari -fonamentada en relacions de proximitat-, a una altra
de tipus terciari- caracteritzada per la seva mobilitat-, esta al centre del pro
cés de canvi espacial.

-2. Lincrement de l'habitat rural i del poblament dispers, respon en la seva
manifestació territorial als patrons espacials de l'ocupació del sol, dels accidents
orográfics del territori, de l'accessibilitat, de la proximitat a nuclis urbans i de
l'estructura parcel-Íária del territori.

3. Creim que aquesta implosió residencial esta lligada tant a una demanda
autóctona -població illenca- com a una demanda al-lóctona -població d'ori
gen europeu-. Per tant, rururbanització i contraurbanització seran al nostre
cas cares de la mateixa moneda. És a dir, es tracta de dues forces de tipus cen
trífug, que tenen una arrel urbana i que donen lloc a efectes semblants sobre
l'espai rural que les soporta -canvis d'ús i de funció-.

4. Tot i que les forces impulsores - el mite del món rural, o la ideologia
clorofila- i les forces expulsores -1'escapisme- entre les dues demandes poden
coincidir a grans trets; la plasmació territorial d' aquesta demanda a través de
funcions residencials, actua de forma distinta segons el grup social.
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5. La funció residencial que caracteritza les arees rururbanes no es concre
titza en exclusiva amb la producció residencial d' espais d' oci, sino també amb
la producció d' espais de residencia permanent; essent, a cops, la residencia per
manent 1'etapa evolucionada d'una residencia secundaria previa.

2.1. Aspeetes metodológics, I.?entrevista amb els arquitectes,
arquitectes tecnics o responsables municipals de la gestió urbanística

Lentrevista és una eina metodológica de gran tradició dintre del camp de
les Ciencics Socials i de la Geografia en particular. En Geografia Agraria o Rural
és utilitzada des de fa temps. En aquest sentit només hem de recordar models
classics d'entrevista, com els d'André Fel, Si bé, en aquest cas hauríem de par
lar d' enquesta.

A la nostra investigació, on l'interlocutor ha estat el responsable de vetllar
el cumpliment de la normativa urbanística a cada un dels municipis, podríem
parlar d' enquesta «Delphi» (Smith, 1980) o també d' enquesta dirigida als pro
fessionals en la materia.

Segons apunta Eyles (1992), l'entrevista seria un estadi intermedi entre l'en
questa i el participant observer (observador participatiu, és a dir, integrat din
tre del grup social objecte d' estudi). Per una altra banda, es distingeix entre dos
tipus d' entrevista:

1) Eentreuistaformal És aquella en la qual on les qüestions i les respostes
són estandards, En aquest cas, l'investigador assumeix gran responsabilitat, i
previament coneix perfectament el que l'entrevista pretén cobrir. En aquest
tipus d' entrevistes, les qüestions han d' estar plantejades sense possibles ambi
güitats i sense intimidar a l'entrevistat. Per una altra banda, la interpretació de
les respostes pot complicar-se per aquells individus que «emfasitzen la seva
adherencia al que socialment és percebut com a bo i minimitzen la seva com
plicitat amb el que és vist com a dolent» (Eyles, 1992).
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seqüencia i elllenguatge utilitzat no són treballats a priori. Linvestigador tria
elllenguatge del que es demana per cada cas concret, i també les planteja en
un ordre apropiat per cada un dels interlocutors. No es té assumit quin és l'es
til adequat. Aquest emergeix així com progressa l'entrevista. Tot aixo no vol
dir que l'investigador no tingui un seguit de topics que ha de cobrir amb tots
els interviuats.

Al nostre ambit d' estudi, tot i anar dirigides a un mateix grup social i pro
fessional, podríem dir que hem utilitzat el segon tipus d'entrevista." Nogens
menys, tal com hem assenyalat, la seva informalitat no implica que no tinguin

2 A Espanya aquesta metodologia és d'ús entre els actuals investigadors. En aquest sentit hem d' esmen
tar la tesi doctoral de Jorge Hermosilla PIa, on estudiava el fenomen de la segona residencia com a eix
transformador d' alguns municipis propers a Valencia. com assenyala als apartats metodologics: «... se
ha recopilado la información a través de entrevistas personales con los responsables municipales en lasdis
tintas localidades integradas en el Camp de Túriay la Hoyade Buñol-Chiva...» (Hermosilla Pla, 1993).
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una estructura informativa subjacent comú, que respon als topics o qüestions
que nosaltres volíem que ens contestassin.

Quins foren aquests topics?

1) Importancia o no de la implosió residencial d'origen urba al seu muni
CIpI.

2) Localització de les árees on aquest fenomen es dóna amb una major den
sitat,

3) Quins són els tipus dominants: primera residencia, o bé, segona residen
cia i casetes d'ocio

4) Procedencia de la població propietaria del nou hábitat i estrat social al
que pertanyen.

5) Quins són els anys en que aquest procés s'inicia i quins anys marquen el
seu punt més algid,

La utilització de metodes qualitatius, tot i que són diversos pera tan valids
com els altres, du implícita una problemática que cal tenir en compte. Els
qui han utilitzat aquesta eina metodológica assenyalen que el contingut de
les entrevistes són difícils de quantificar (Baylina, García Ramón i Vilariño,
1990).

Al nostre cas, la dificultar no ha vingut donada per la quantificació, cosa que
no hem fet, sinó per la mapificació dels resultats. És a dir, amb els resultats
obtinguts, hem elaborat un mapa d'arees rururbanes, distingint-les per les diver
ses poblacions que les conformen, i de fluxos de procedencia de la població
que colonitza aquestes árees. La tabulació d'unes dades, i l'elaboració d'una
mapa d'arees, punts i línies són exercicis d'abstracció que per se resulten difi
cultosos. La labor és encara més complexa quan la informació disponible és de
carácter qualitatiu.

3. Resultats

3.1. Factors de localització de les árees rururbanes

Amb factors ens referim als fets que argüeixen els tecnics o gestors munici
pals per explicar el grau de colonització urbana que es dóna en el seu munici
pi per la proliferació d'habitat residencial al seu espai rural. És a dir, quines són
les causes de la formació d'arees rururbanes. En aquest sentit convé, en primer
lloc, aclarir dos conceptes a partir dels que hem articulat el nostre discurs, i a
la vegada hem elaborat el mapa d'arees rururbanes, finalitat darrera -endemés
de la seva interpretació- d'una part de la investigació:

a) Rururbanització intensiva. Amb aquest nom designam aquelles arces
on la densitat d' edificacions amb finalitats residencials és forca significativa.
Aquesta forta densitat d'habitat sol anar acompanyada d'una estructura par
cel-lária trossejada o de petites dimensions. És a dir, es tracta de donar nom a
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aquelles arces que dintre de la nostra geografia mostren una clara tendencia
locacional a la concentració.

b) Rururbanització extensiva. Si el concepte anterior sembla diafan, aquest
és més ambiguo Amb aquest nom volem definir aquelles parts del nostre terri
tori on la implosió residencial és marcadament difosa, sense cap aparent tenden
cia locacional a la concentració o, també, aquella rururbanització que ve dona
da per l'apropiació urbana de grans finques on la finalitat de la compra és el
lleure o la residencia dels nous propietaris."

Eestructura parcel-lária i lapropietat
És un dels factors assenyalats com a claus a l'hora d' explicar la formació d' a

rees rururbanes. És a dir, el fet que el municipi, o determinades árees, disposi
d'una estructura agraria fonamentada en parcel-les d'escassa dimensió, fruit
d'una pretérita fragmentació de la propietat, és el factor clau assenyalat per
gran part deIs entrevistats com a detonant de la proliferació del nou hábitat."

Es tracta, d'un factor del tot important que respon a una determinada seqüen
cia logica en el temps: la fragmentació de la propietat de l'illa, que es produí
bona part d' ella a cavall entre els segles XIX i principis del segle :XX, dona lloc
a la naixenca de la petita explotació agraria familiar. Aquesta estructura, en l'ac
tualitat, esta en plena crisi. Aquestes explotacions han deixat de ser rendibles,
i la resposta al mateix ha estat: la desagrarització i l'abandó o en el millor dels
casos l'agricultura a temps parcial.

Sens dubte, aquestes zones altament fragmentades són un bon escenari espa
cial perqué hi operin els actors del nou mercat. La demanda és d' origen «urba»
-entenent urba en un sentit ampli, és a dir, persona no vinculada al sector pri
mari, malgrat tingui la seva residencia habitual en un nucli agrari, ara recon
vertit en para-urba-. Loferta és autóctona: el propietari ven la parcel-la, per
que la renda obtinguda pel nou valor de canvi és molt més gran que la renda
obtinguda per l'activitat agrícola. Molts de cops, dins aquest mercat hi inter
vé també la figura del promotor, o intemediari entre el propietari autocton i
el nou propietario

3 Tant un com l'altre, són conceptes que hem triat com a manera d' abstreure i simplificar la informa
ció que se'n dedueix de les entrevistes als arquitectes, al primer, la intensitat, concepte clau que el defi
neix, passa pel tamís de 1'informador, en aquest cas un informador experto Nogensmenys, dins de l'i
Ha hi ha diferents intensitats, que amb aquesta metodologia no queden plasmades. Al segon cas, més
ambigu, hi juguen diferents factors. Ens podem trobar en diferents situacions: a) cas d'un informa
dor, que digui que al seu municipi, o a deteminades arees del seu municipi el fenomen no és impor
tant i endemés sense cap pauta locacional concreta, és a dir, es difon extensivament i atzarosament din
tre del territori; b) cas de l'expert, que et diu que al seu municipi, o a parts concretes del seu municipi,
per les seves peculiaritats geografiques (zona de gran propietat, protegides per la LEN, etc.) el que es
dóna és la compra i reconversió de grans finques en residencies deIs seus nous propietaris; e) cas de
l'expert, que pot malinterpretar la intenció de l'entrevista com si es traerás d'una crítica fiscalitzadora
a la seva labor, i en certa forma amaga informació.

4 El fet que una estructura agraria fragmentada possibiliti la formació d'arees rururbanes, ha estat ana
litzat i verificat a altres ambits d' estudio Per exemple, seria el cas de Gozálvez Pérez et al. (1985), els
quals, en un estudi sobre les arees periurbanes a l'área d'Alacant-Elx afirmen el següent: «oo. esta ocu
paciónde segunda residencia ha sidofacilitadapor el minifundismoagrario...»,
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Al cas que ens ocupa, fins un total de quinze tecnics municipals han expli
citat aquest fet com un dels factors determinants del fenomen. Endemés són
aquells municipis on el fenomen es dóna amb intensitat.? En alguns casos, a
l' estructura agraria preexistent, s'hi afegeix l'estructura de l'hábitat (al cap i a
la fi conseqüencia de la primera). Són els casos de Sóller, Fornalutx i Pollenca,
En aquests casos, l'existencia no només d'árees fragmentades (I'Horta de Sóller
i de Biniaraix i els olivars a Sóller i Fornalutx, i I'Horta, Marina o la Vall d'En
Marc a Pollenca) sinó també com a zones d'alt poblament (els «porxets» dels
olivars a Sóller i Fornalutx i les «casetes de figueral» al cas de Pollenca) és el que
ha afavorit l'aprofitament d' aquest substracte agrari preterir per a fins especu
latius i de lleure.

En definitiva, una estructura agraria fragmentada és el substracte adequat
perqué hi actuin els actors del nou mercat de la terra. Nogensmenys, no és l'ú
nic factor a tenir en compte.

El relleu
La inserció del municipi en un territori de relleus i pendents escarpa

des, travessat, o no, per valls i planes, és un altre dels arguments recollits.
Cal dir, que ésun factor que hem de relacionar molt directament amb l'an
terior. S' estableix un cIar paralel.Iisme entre les arces de forts relleus i árees
on domina la gran propietat (els municipis de la Serra de Tramuntana, els
municipis travessats per les Serres de Llevant, o la part accidentada dels
municipis del Raiguer). Aquest fet del medi físic que té la seva conse
qüencia lógica al medi huma, normalment s'assenyala com unfet que
impossibilita la «rururbanització intensiva», i, en tot cas, afavoreix un altre
tipus de fenomen al que li hem donat el nom de «rururbanització exten
srva».

En alguns, el que s'argumenta és que el carácter accidentat de part del terri
tori municipal impossibilita la rururbanització intensiva, que és la que es pro
dueix a les valls o zones planes. És el cas de Binissalem, Campanet, Alaró, Con
sell, Mancor de la Vall, Selva i Arta. En altres indrets, no hi ha lloc per aquesta
contraposició pla-muntanya, rurubanització intensiva-rururbanització exten
siva. Seria els casos de Valldemossa, Puigpunyent, Escorca, Andratx, Esporles,
Estellencs, Sóller, Fornalutx.

També s'utilitza aquest factor com argument de la conformació d' espais resi
dencials. És a dir, l'existencia de zones aturonades, en pendent, de gran valor
paisatgístic, atreu un determinat mercat. Sobretot atreu, actualment, la pobla
ció estrangera. Tenint en compte que aquesta població disposa d'un major
poder adquisitiu que la demanda autóctona, és la que pot accedir a aquests
indrets privilegiats i fortament preservats.

5 Un dels casos paradigmátics al respecte és Llucmajor. El nucli principal esta rodejat d'una gran aureo
la rururbana intensiva, que coincideix amb l'área de domini del munifundi i de la parcel.la d'escasses
dimensions. Vegeu al respecte l'obra del professor Vicenc Maria Rosselló i Verger, Mallorca. El Sury
el Sureste (Rosselló Verger, 1964).
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La normativa urbanística
Els interlocutors tenen la missió de la vigilancia del compliment de la nor

mativa urbanística existente D'ací que els criteris que disposa aquesta norma
tiva per al SNU, apareixen en la major part de les entrevistes.

En alguns casos, el discurs legalista surt a la llum per argumentar la manca
d'una rururbanització intensiva a les arees més preservades. És a dir, moltes
de les normatives municipals actuals, a part de recollir el que es disposa a la
LEN (Llei d'Espais Naturals), a cops encara es mostren més preservacionis
tes que l'esmentada llei. Les arees preservades solen ésser arees escassament
humanitzades i amb unes característiques mediambientals que s'han con
serva (árees boscoses, albuferes, sistemes dunars, etc.). D'ací que molts de
cops coincideixen árees protegides amb árees d' orografia accidentada
(Andratx, Campanet, Puigpunyent, Calvia, Son Servera, Consell, Sóller, For
nalutx, etc).

En altres casos el que s'argumenta és que l'alt grau de densitat del nou habi
tat es deu a la manca de mitjans del municipi per a dur a terme una discipli
na urbanística adient (Costitx, Sant joan) o també, que l'actual situació res
pon a la laxitud de les normantives anteriors, és a dir, la situació actual és la
conseqüencia del passat recent (Consell, Alcúdia).

Nogensmenys, a la totalitat de les entrevistes queda palés que gran part de
les actuals arees rururbanes deuen la seva existencia a artilugis paralegals o a
responen a situacions il-legals (en algunes ocasions com al cas d'Alaró, fins i
tot es diu que en un 900/0 són il-legals), El fet és que no hi ha hagut una volun
tat política de frenar el procés. En aquest cas, podríem parlar, fent una com
parans:a amb el cas francés, d'una urbanització desitjada, tal com ho assenya
len Kayser i Schektman-Labry (1982).

Elpreu del sol: valoragrícola del soli valorespeculatiu
El nou preu del sol que han adquirit els terrenys, amb vistes a la seva venda

per a hnalitat.s residencials ü es.peculativE!;; és un altre factor explicatiu expli
citat per la major part dels entrevistats. Es a dir, el que es diu és que el preu
que es paga per una quarterada de terreny rústic a l' antic propietari, aquest
mateix terreny mai l'assolirira si és valoras per les seves aptituds agrícoles.

Aquest és l'argumentat utilitzat en alguns casos: Binissalem, Llucmajor, Cam
panet (fins a 8 milions per quartereda), Santanyí (fins a 30 milions per quar
terada), Sant Llorenc,

El que esta implícit en aquest raonament esgrimit és el sentit d' anticipació
de la urbanització. Aquest és el concepte ent~rn del que gira el model de Robert
Sinclair (1967), on es replica l'antiga disposició del usos agrícoles del sol del
model de Von Thünen: davant l'empenta urbana, els propietaris de la terra
venen els terrenys, o també, deixen l'activitat agrícola perqué la renda obtin
guda no pot equiparar-se a la que obtindrien si aquell terreny fos venut per a
d'altres finalitats. Per tant, aquí també s'inclou l'actitud del propietari davant
el que pugui esdevenir, davant la possibilitat de.
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Com a conseqüencia del que hem dit, «les terres passen a convertit-se en
terrenys per a construir» (Kayser i Schektman-Labry, 1982), és a dir, les
exigencies dels nous usos donen peu a que el valor d'ús esdevingui valor de
canvr.

Com a contrapartida, en altres casos s'utilitza un argument contrari per expli
car l' absencia de grans árees del municipi sotmeses a aquest fenomen: és el cas
de Sa Pobla i Maria de la Salute Al primer cas, s'afirma que l'activitat agrícola
és encara una activitat rendible i que els propietaris són gelosos de la seva terra.
Al segon cas, s'argumenta que l'agricultura és també una activitat dinámica,
És a dir, es tracta de municipis on encara no és tan palesa la desagrarització que
ha assolat en general el nostre territori, i endemés, les explotacions agrícoles
s'han mantigut com a activitat económica importante

El paper concedit a les infraestructures uiaries
La millora en les infraestructures viáries, paralel-lament a la conquesta d'un

alt grau de motorització individual dóna peu a un constrenyiment de l'espai,
fet que té múltiples repercussions. És el que se'n diu «convegencia espai-tem
peral» (EstébanezAlvarez, 1981). Aquest fet, en moltes ocasions, s'ha fet ser
vir per a elaborar models de localització, on determinats fenomens decreixen
amb la distancia." Per tant, la proximitat espai-temporal és un factor afavori
dor de la implosió residencial dintre de l'espai rural de l'illa, i la llunyania ho
impossibilita.

Així ho han manifestat diversos tecnics, de forma explícita o de forma implí
cita. Els tecnics de Sant Joan, Santa Margalida i Llubí afirmaren que el feno
men té tendencia a localitzar-se entorn deIs eixos viaris. Linformador de Llubí
va més enlla en les seves reflexions, afirmant que el nombre de transaccions
immobiliáries s'ha disparat d' enea l'existencia del projecte d' ampliació de l'au
topista d'Inca.

En altres ocasions, no es fa referencia directa a la infraestructura viaria, pero
sí als efectes que la seva millora provoca: la proximitat. En alguns casos s'es
menta la proximitat a la ciutat primada per excel-lencia del nostre sistema urbá:
Palma, origen de la demanda. Serien els casos de Marratxí, Bunyola, Algaida,
Sencelles, Santa Maria, Esporles, Santa Eugenia. Altres vegades, s'argumenta
que la proximitat a realitats o nuclis urbans de segon ordre és també un factor
afavoridor de la formació de les arees rururbanes (són els casos de Pollenca i
Manacor).

3.2. Dinámica de la implosió d'usos residencials dintre de l'espai rural

Entre els topics que l'entrevista incloía es feia referencia explícita als límits
cronológics del fenomen, és a dir, s'intentava descobrir quin és el moment que
marca el desenvolupament i el moment algid d' aquest fet espacial.

6 Vegeu respecte aixo els distins models elaborats per explicar la localització de les residencies secunda
ries (Pallarés i Riera, 1991), o també l'anomenada per Bryant et alter «rnatriu locacional de l'oci»
(Bryant, et al., 1982).
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Sembla que el fenomen té- el seu inici a la segona meitat dels anys setan
ta. A les entrevistes on es respon a aquest «tópic», hi ha fins a un total de 15
municipis on es coincideix en assenyalar aquesta data: Palma, Costitx, Lluc
major, Manacor, Marratxí, Bunyola, Sencelles, Pollenca, Algaida, Selva, Búger,
Alaró, Esporles, Inca i Binissalem. Si ens fixam, tots ells són nuclis urbans
de primer i de segon ordre -casos de Palma, Inca i Manacor-, municipis
col-lindants o propers a Palma -casos de Marratxí, Llucmajor, Bunyola, Algai
da, Esporles-, municipis que pivoten entorn de la carretera Palma-Alcúdia
o entorn d'Inca -casos de Binissalem, Búger, Selva-. D'aquesta tendencies
assenyalades, que el que posen de manifest és el paper fonamental jugat per
Palma -com a origen de la demanda- i per les infraestructures viaries, en
defuig Pollenca,

El segon grup de respostes coincideixen en assenyalar els anys vuitanta
com la decada d'inici i expansió de la «rururbanització»: Sant Joan, Fela
nitx, Consell, Alcúdia, Sineu, Lloret, Ariany, Llubí, Campanet, Mancor de
la Valle

Un darrer esglaó són els municipis on el fenomen és parcial o recente Es trae
ta generalment de municipis on hi té fort empriu la difusió d'usos residencials
de propietat estrangera: Santanyí, Algaida, Sineu, Selva, Campos, Porreres,
Banyalbufar, Campanet, Montiúri.

Front a aquestes respostes, podríem establir una hipotética seqüencia de difu
sió dels usos residencials dintre de l'espai rural de l' illa:

a) Una primera gran onada s'inicia ja als anys setanta. En aquesta primera
fase, el protagonisme seria dels municipis col-lindants i propers a Palma, pro
xims als principals eixos viaris (carretera Palma-Alcúdia, carretera Palma-Mana
cor) o entorn dels nuclis urbans de segon ordre (Manacor, Inca). Es formaria
una gran aureola periurbana d' oci de proximitat generada per una demanda
que té el seu origen a Palma i també a Inca i Manacor. La millora de la xarxa
viaria, l'augment del nivell de motorització individual contribuíren a eixam-

f f f o. f' o 1 o o

piar el dorruru d aquest OCI de prOXlmltar. .

b) La segona gran onada que té lloc als anys vuitanta, el fenomen es gene
ralitza arreu.

e) La darrera fase, es correspon al moment actual. En aquests darrers anys
s'han incrementat els usos residencials d' origen estranger. És a dir, els espais
rurals es tranformen per igual i deixen de banda la seva primitiva vocació agrí
cola; la població que els reconverteix és també població urbana; aixo no obs
tant, ara és població d' origen estranger, de més alt poder adquisitiu que la
població autóctona, D'ací, que s'elegeixen els indrets amb alt valor paisatgís
tic, donant lloc en molts de casos a la modalitat a la que hem donat el nom de
«rururbanització extensiva».

A aquest hipotetic model no s'hi adapten enclavaments com Deiá i Pollenca.
Ambdos són municipis d' alt valor paisatgístic, i tradicionalment fites en la
historia del turisme a les Illes. Per tant, la reconversió del seu hábitat tradicio-
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nal en un hábitat residencial, així com l'aparició d' edificacions de nova plan
ta -sobretot a Pollen~a- es fonamenta en la tradicional vocació turística dels
municipis. Pollenca és en general el cas més paradigmatic, Des dels anys setan
ta s'ha generat a l'entorn del nucli, aprofitant les terres planes i parcel-lades,
una gran aureola residencial amb característiques propies: aprofitada com a
explotació turístic-residencial als mesos d'estiu i com a segona o primera residen
cia als mesos d'hivern.

3.3. La tipologia edificatoria: primera residencia versus segona
residencia.

Un dels «tópics» sobre els que vam incidir totes les entrevistes fou sobre la
tipologia edificatoria que dominava en cada una de les arees que es definien;
tipologia edificatoria que s'establia segons el regim d' utilització que se li dona
va: primera residencia o segona residencia. En alguns casos es parlava de case
ta d' oci, caseta d' «aperos», etc.. Nogensmenys, aquesta tipologia es diferencia
més pel volum edificat i per la pobresa de recursos en que se sol construir (auto
construcció) que no per la seva estacionalitat. Tot i aixo, és cert que existeix
aquest tipus de caseta d'oci utilitzada només esporádicament per anar-hi només
unes hores i que no permet residir-hi. Pero una gran part tendeix a convertir
se en segona residencia.

D'acord amb el que hem dit, fins a un total de 26 dels enquestats responen
que el tipus dominant és la segona residencia. La distribució geografica de les
zones no segueix cap tipus de pauta locacional determinada.

Més problemes d'interpretació duien implícites les respostes on s'afirma la
presencia parcial o total d'arees residencials d' ocupació permanente Cal dife
renciar diferents casuístiques respecte aixó:

a) Arees de residencia permanent als entorns proxims del nucli de població
i a on la població que hi resideix és del mateix municipi. Es pot interpretar
com la conseqüencia directa de la manca o difícil accés .de la població autoc
tona de l'indret al Sol Urbá disponible; o també, com l'adopció per part de la
població dels nuclis interiors de pautes típiques de la població urbana? A aquest
primer tipus s'hi inscriurien els municipis, o determinades arees dels següents
municipis: Sant joan, Villafranca, Santa Margalida, Sól1er, Fornalutx, Santa
Maria, Selva, Búger, Sant Llorenc, Manacor, Binissalem, Campanet, Val1de
mossa. Sens dubte, aquí dintre també hi hem d' afegir Palma, del que no dis
cutirem el seu carácter urba."

7 Un cop assolida la urbanització socioeconórnica de la totalitat dels municipis illencs, entenent aques
ta coma la dedicació d'aquesta població en un percenatge majoritari a sectors aliens a l'agricultura,
també té manifestacions espacials; el desig de viure al camp al cas illenc és més bo d'aconseguir entre
una població que té un background rural recento

8 Segons un estudi fet sobre parcel-lacions il-legals al municipi de Palma, el precentatge de primeres
residencies era a 1987 d'un 170/0, dintre del conjunt de parcel-lacions catalogades (Pie i Navarro,
1987).
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b) En alguns casos s'argumenta que l'edificació ha sofert un procés de recon
versió de segona en primera residencia. Serien els casos d'Algaida, Consell i
Inca."

c) Per últim, cal dir que les arees de propietat estrangera també tenen en
general un cert percentatge de residencia permanent, vinculada a la jubilació,
d' ací que podríem tipificar-les com a arces de retirament.

3.4. Procedencia deIs propietaris.

Un dels topics obligats era intentar diferenciar l'origen geografic dels pro
pietaris. Per les respostes obtingudes podem establir quatre grans proceden
cies: a) Palma; b) estranger; e) el mateix municipi; d) Inca. És a dir, essent un
fenomen que es fonamenta en una demanda urbana, gran part dels municipis
formarien el que podríem anomenar área d'influencia urbana. Nogensmenys,
assabentats de la transformació de gran part dels nuclis en nuclis para-urbans
-fruit de la urbanització socioeconomica a la que han estat sotmesos- formant
1'illa una gran área urbana, la resta de nuclis creen les seves própies aureoles o
árees rururbanes. Per una altra part, Inca, com a fet urba de segon ordre, ha
creat al seu entorn un gran aneH rururba que travessa la seva propia frontera
administrativa. Per últim, la transformació dels espais rurals de l'iHano és només
exclusiu de la població autóctona, sinó que és també objecte de demanda exter
na; la qual cosa explica que molts dels propietaris dels terrenys ara d'ús resi
dencial sien estrangers.

Malgrat tot, hi ha municipis on la procedencia és diversa. Per aquesta raó
hem intentat establir una tipologia municipal on es contemplen les diverses
possibilitats que es donen a la realitat illenca.

1) Pes hegemónic de Palma. Dins d'aquest primer apartat hem inclos
aquells municipis on la procedencia de la demanda d' espais rurals per a usos
residencials és quasi en exclusiva de Palma. Aquí hem d'incloure Palma, Santa
Eugenia, Esporles, SenceHesLlucmajor i Marratxí. Es tracta de municipis adja
cents, o molt propers a la capital.

2) Palma i pobIació autóctona, En aquest segon esglaó, l'espai rural dels
municipis reben l'afluencia de dues demandes diferents en origen: Palma i la
demanda creada al propi municipi. A aquest tipus hi pertanyen: Bunyola, Sant
Joan, Sineu, Muro i Sa Pobla. La influencia de Palma on és més intensa és al
cas de Bunyola, cosa logica, tractant-se d'un municipi fronterer i adjacent. En
segon lloc, se situaria Sant Joan i Sineu. En ambdós casos, el paper jugat pels
eixos viaris de les carreteres Palma-Manacor i Palma-Sineu esdevenen fets a
considerar. Per altre costat, al cas de Sineu, bona part de la demanda de Palma
s'hi dirigeix per raons familiars d'herencia: el retorn, per tant, explica part d' a-

9 Sens dubte aquest fet és més generalitzat dintre de la nostra geografia. És un tipus de comporta
ment social i espacial ja detectat. Vegeu en aquest sentit una de les darreres aportacions de la pro
fessora Consuelo Del Canto (1988) sobre les residencies secundariees a l'area metropolitana de
Madrid.
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quest flux. Per últim, se situarien els municipis de Muro i Sa Pobla. Al primer,
la procedencia de Palma té una localització fonamentalment litoral. Al segon,
tot i ésser el fenomen poc important (juntament amb Maria de la Salut, els
municipis menys rururbanitzats), sens dubte s'explica per l'efecte orginitat per
l'eix viari Palma-Alcúdia.

3) Palma i procedencia estrangera. En aquest tipus hem d'incloure Vall
demossa, Lloret de Vista Alegre, Costitx i Ses Salines. Als tres primers casos,
la conformació d'árees rururbanes (que es manifesta de forma intensiva al cas
dels dos municipis del Pla) té el seu origen en la demanda que es crea a Palma.
La població de procedencia estrangera, tot i ésser un fenomen més recent, es
manifesta de forma esporádica i a cops de forma difusa i extensiva. Mentre que,
el cas de Ses Salines seria un exemple de municipi costaner on la presencia
estrangera juga un paper fonamental en la transformació dels seus espais rurals
en espais residencials.

4) Hegemonia de propietaris estrangers. Dintre d' aquest nou bloc hi
entrarien a formar part tots aquells municipis on de forma gairebé exclusiva
s'apunta el rol director de la població estrangera com a causant de la transfor
mació dels espais rurals en espais residencials. Hi formen part Deia, Banyal
bufar, Escorca i Santanyí. Els tres primers són municipis de la Serra de Tra
muntana, on aquesta mutació de la vocació de l'espai es produeix de forma
extensiva i difusa. Al contrari, a Santanyí es produeix amb intensitat, on la
població que gaudeix d'aquestes propietats-parcel-les de vocació residencial se
sent atreta pel valor paisatgístic d'uns terrenys situats a un cert pendent i amb
bones vistes cap al mar.

5) Propietaris autóctons/Propietaris estrangers. En aquest grup hi for
men part aquells municipis que han vist com els seus espais rurals eren objec
te de transformació com a conseqüencia de dues demandes: la de la seva pobla
ció autóctona i la de la població estrangera. Constitueixen aquest grup: Pollenca,
Alcúdia, Sóller, Fornalutx, Estellencs, Andratx, Calvia, Son Servera, Sant Llo
rene, Arta, Felanitx, Manacor, Santa Margalida. Gairebe tots ells són munici
pis de la Serra de Tramuntana, o bé situats a la Iacana oriental. En ambdues
zones, les valls i les zones planes són els indrets on el fenomen realitza amb
intensitat, mentre que l'espai orograficament escarpat és extensiu i exclusiu de
població estrangera (casos de Calviá, Arta o Estellencs). Per altra banda, cal fer
esment especial als casos de Manacor i Pollenca, El primer, com a fet urba de
considerable importancia al sistema urbá illenc, crea una aureola important de
demanda autóctona o interna, que cal resaltar. Per altra banda, Pollenca, un
dels indrets on el fenomen és més intens, té laparticularitat de l'ús mixt que
se'n fa de les edificacions residencials: per a ús autocton durant l'hivern, i per
a ús d' estrangers durant l' estiu.

6) Propietaris autóctons, propietaris estrangers i propietaris de Palma.
Es tracta fonamentalment de municipis de la comarca del Raiguer. La deman
da estrangera es localitza sobretot als terrenys d' atractiu paisatgístic important,
que coincideix amb l'espai muntanyenc, idíl-lic i preservat i que a cops es dóna
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de forma extensiva. La demanda autóctona, és fruit a cops de les necessitats de
sol per a primera residencia i, la demanda que té el seu origen a Palma, s'ex
plica per processos de retorn motivats per herencia a motius de carácter fami
liarlo i també per l'accessibilitat d' aquests indrets a conseqüencia de la infraes-·
tructura viaria que les travessa: l'eix Palma-Alcúdia. Els municipis que pertanyen
a aquesta categoria són: Alaró, Campanet, Binissalem, Santa Maria, Búger i
Llubí.

7) Inca i propietat autóctona. De la mateixa forma que hem observat el
que succeía amb Palma, Inca, com a segon fet urbá en importancia de l'illa,
crea la seva propia franja rural-urbana, traspassant els límits d'un terme muni
cipal petit. D'ací que hi hagi municipi als voltants d'Inca que rebin una afluen
cia residencial amb origen a Inca, a la vegada que tenen la seva propia deman
da i una altra d' origen estranger. Serien els casos de Mancor, Lloseta i Selva.
Als tres casos hi ha un encreuament amb la franja rural-urbana de Palma; és a
dir, existeix un petit percentatge de propietaris de procedencia ciutadana. Per
una altra banda, els espais rurals del municipi d'Inca són en exclusiva objecte
de demanda interna.

8) Algaida i Montuíri. Aquests dos municipis formen un grup o tipus aparte
Per les característiques que presenten -propietaris de Palma, propietaris autoc
tons, propietaris estrangers- haurien d' estar ubicats dintre dels tipus 5 o 6.
Nogensmenys, considero que la seva ubicació dintre de 1'illa els hi confereix
una certa idiosincracia, formant gairebe una sola unitat. El massís de Randa,
o millor, la vessant Nord del massís, és el nexe d'unió. És als costers del mas
sís on hi trobam la demanda i la propietat estrangera en ambdós municipis.
Per un altre costat, podríem dir que Algaida forma part indiscutible de la fran
ja rural-urbana de Palma amb una gran intensitat; mentre que, aquesta influen
cia és a Montníri més apausada.

9) Municipis on la formació d'árees rururbanes és encara poc signifi
cativa. Aquest darrer apartat agrupa aquells municipis on la transformació dels
espais rurals per a usos residencials és encara poc significariva, puntual o quasi
n~l.la. És a dir, agrupa aquells municipis o~ el fe~omen no ;rriba a formar
arces d'una certa densitat, o que es localitza de forma puntual. Són els muni
cipis de Sa Pobla, Maria de la Salut, Petra, Ariany, Villafranca, Campos i Porre
res. Com observam és un espai continu que aniria des de l'horta de Sa Pobla
Muro fins a 1'Horta de Campos.

3.5. Arees rururbanes i divisió social de l' espai

La producció d' espais rurals amb funcions residencials, sens dubte, com
porta la Divisió Social de 1'Espai. És a dir, els tipus d' espais rururbans reflec
teixen les diferencies socials entre els usuaris d' aquests espais. Sobre aquest

10 Luis Alfonso Camarero defineix aquest fet com aemigració de «retiro»: «... se vuelve al núcleo donde
uno se crió, principalmente cuando todavía se conserva patrimonio y familiares» (Alfonso Camarero,
1993).
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punt, podem afirmar que hi ha un cert consens entre els autors que han trae
tat el tema. Així Fernández afirma: «... los productores de espacio residencial
periurbana no son un reflejo de la sociedad entera, ..., sí que existe entreellos pro
fundas diferencias que lospropios mecanismos del mercado pueden agravar, la lógi-
camisma de los valores delsuelo acentúaelfenómeno...» (Fernández García, 1984,
p.75).

Seguint criteris similars es manifesta García Bellido (1986): «es la máxima
rentadiferencial de localizaciónlposición quepuede obtenercon la transformación
de su suelo... es la que determina les condiciones relativas del espacio». Es a dir, les
rendes que el promotor/propietari obtindrá de la transformació de la seva pro
pietat en una parcel-la d'ús residencial, així com les característiques de I'habi
tatge, depenen de la localització i posició de la propietat dins l'espai i en con
junt, també estará en funció de les característiques de la demanda que s'espera
que accedeixi a aquest tipus d' espai. El mateix autor també afirma: «Es la Divi
sión Socialy Económica del espacio geográfico la que determina los precios que ese
territorio pude alcanzarJI, por tanto, garantizar la tipología de la urbanización
correspondiente para cadagrupo social o económico potencialment demandante»
(García Bellido, 1986 , 25).

Lautor estableix una tipologia on es relacionen els grups socials de la deman
da amb les característiques morfologiques i espacials. Nosaltres la reproduim
a continuació resumida, perqué creim que és del tot interessant per al cas que
ens ocupa:

1) Zones forestals altes i altres de qualitat paisatgística o forestal, de
bona accessibilitat i disponibilitat d' aigua. Classes altes acomodades.

2) Zones d'horta tradicional, d'estructura minifundista. Construccions
aíllades destinades a l'oci no productiu (xalets) com a l'oci productiu (casa
hort) d'eurbanires» de classe mitjana-alta, així com també a les necessitats de
la població autóctona.

3) Zones deprimides, económicament i topográficament, de mala qua
litat, de seca. Autoconstrucció, segona residencia per a classes baixes i mitja
na-baixa.

4) Zones periferiques o immediates a les grans ciutats. Barriades mar
ginals autoconstruídes per a població immigrant de primera necessitat social.

Aquesta tipologia fonamentada en la correlació existent entre tipus d' espai
rural d' oci (morfologia, localització, qualitat, accessibilitat, topografia i carac
terístiques de les edificacions) i el grup social al qui pertanyen als seus usua
ris és facilment assimilable al cas de les arees rururbanes de Mallorca. Millor
dit, amb algunes matisacions, faciment es pot establir un paralel-lisrne. Amb
aquesta intenció intentarem agrupar els distins municipis dintre d'una nova
tipologia on es tingui en compte aquesta correlació de fets espacials i territo
rials amb característiques socials, tot i tenint en compte que la informació esta
en gran part recollida al topic 4 de les entrevistes dutes a terme pels tecnics
municipals.
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D'acord al que hem dit hem establert la següent tipologia de municipis:

a) Simbiosi muntanya-litoral amb classes acomodades de procedencia
estrangera. En general, els entrevistats han assimilat els assentaments rurur
bans de població estrangera d' alt poder adquisitiu amb llocs i indrets d' alt valor
paisatgístic, on normalment es podueix una simbiosi entre orografia i vistes al
mar. D'acord al criteri establert, hem intentat apuntar un bon grapat de muni
cipis on es produía aquesta simbiosi, si bé, cal remarcar, que en alguns el feno
men és de carácter extensiu (grans finques a zones muntanyenques) i en altres
és intensiu (petites finques a zones planes i a les valls). Al primer grup hi per
tanyerien Escorca, Banyalbufar, Deiá, Estellencs i part d'Arta -assimilable a la
primera categoria de Garcia Bellido-. Al segon grup, on algunes vegades també
hi ha presencia de propietaris autoctons -aproximant-se en aquest cas millor
al segon tipus de Garcia Bellido- hi apuntam Santanyí, Alcúdia, Pollenca, Sóller
i Fornalutx. Nogensmenys, els tecnics assimilen endemés dels factors apuntats,
el fet que sien zones properes o pertanyents a arees preservades (protegides per
la LEN). Ens trobam, o ens podem trobar en un futur, a les portes d'un auten
tic problema social, que agreugi aquesta divisió social de l'espai. Tal com apun
ta Newby, el preservacionisme dóna peu a la inflació del mercat i es converteix
en un instrument d'exclusivisme social: «... los controles de planificación de la
vivienda ruralsehan convertido, de hecho, en instrumentos de exclusivismo social..»
(Newby, 1980).

b) Zones de seca, d'escás valor paisatgístic, de topografia feble i classes
mitjanes baixes. Aquest tipus seria assimilable al tercer proposat per Garcia
Bellido. Són, sobretot, arees que pertanyen a municipis que estan sota la influen
cia de Palma o de la franja rural-urbana d'un altre nucli urba preeminente Per
altra banda, a les entrevistes els responsables de la gestió urbanística munici
pal assimilen en aquests casos il-legalitat, autoconstrucció i població immigrant
d' escasses rendes; a la vegada que el receptacle espacial d' aquest fet són terres
d' escás valor paisargísric i agrícola..A..quí dintre hern d'incl~)ufe Llucl11ajc'f;
Marratxí, Sencelles, Sant joan, Santa Eugenia, Costitx, Inca i Palma. Al cas
darrer, podria millor ésser assimilable al quart tipus de Garcia Bellido; aixó no
obstant, no es tracta de parcel-lacions deprimera necesidad socialcom les urba
nitzacions marginals que es manifesten a les periferies de grans ciutats, sinó de
parcel-lacions d'usos residencials d' ocio

e) Per últim, hi hauria un bon grapat de municipis on hi trobam al seu si
árees socialment diferenciades on conviuen fets socialment allunyats. En
aquest cas, la llista és llarga i poc hornogenia: Felanitx, Son Servera, Consell,
Manacor, Bunyola, Santa Maria, Selva, Búger, Llubí. Montuíri, Algaida, Porre
res, Sant Llorenc, Esporles, Andratx, Binissalem, Campanet i Alaró. Dins d' a
quest grup trobam situacions distintes. Per exemple, casos com Algaida, Mana
cor o Felanitx advertim l' existencia d' arees privilegiades paisatgísticament
reservades a població estrangera, i arees sotmeses a una demanda de rendes bai
xes (al cas d'Algaida procedent de Palma), generalment de població immigrant.

54



A altres indrets com Andratx i Capdepera conviuen dues demandes socialment
distintes: una demanda autóctona vinculada a la il-legalitat via casetes d' eines
i parcel-les reduídes, juntament a una demanda estrangera, elitista amb tipus
arquitectonics que evidencien el nivell de rendes deIs seus propietaris. És a dir,
ens trobem amb situacions diferents que serien fruit del creuament de dues i
fins i tot de tres dels tipus establerts per Garcia Bellido.

3.6. Distribució de les árees rururbanes a l'illa de Mallorca

Fins aquí, el plantejament general i global de la problemática de les arees
rururbanes a l'illa de Mallorca a partir de rnetodes qualitatius, I'hem aborda
da cenyint-nos exclusivament a la informació continguda a les entrevistes. Aixo
no obstant, un dels objectius de l'entrevista era l'elaboració d'un mapa de dis
tribució de les arees rururbanes de l'illa.

A partir de l'observació del mapa resultant es poden distingir una disposi
ció d'arees cada una de les quals amb característiques diferenciades que a con
tinuació intentarem definir.

3.6.1. Les ares rururbanes intensives

3.6.1.1. El do mini de les franges rururbanes
Lexistencia d'una franja rururbana no s'explica sense l'existencia d'una ciu

tat que la genera. Els criteris per a definir aquestes franges són diversos, variant
segons les variables contemplades i les metodologies utilitzades.!' Essent la
variable estudiada la formació d'árees rururbanes a partir de la transformació
dels espais rurals tradicionals en espais residencials vinculats a una població
d' origen cintada, la delimitació de les franja o de les franges rururbanes vindrá
donada per aquelles arees rururbanes on la població propietaria tingui el seu
origen en un dels nuclis urbans de la nostra illa.

Des d' aquest angle, destaca sobre les altres la gran aureola rururbana que es
forma a partir de població que té el seu origen a Palma. Si analitzam els fluxos
amb origen a Palma, arribarem a la conclusió que domina prácticament la tota
litat del territori insular (fluxos que arribem a Crestaix o Ses Colónies). Des
d'aquest punt de vista, i partir d'aquesta perspectiva, constatam que la illa és
una gran área urbana que pivota sobre la capital administrativa, funcional i
demográfica. Tot i aixo, el domini de Palma expressat ara en fluxos d' «urbani
tes» en un gran radi d' acció, comprovam que crea una aureola, formada per
arees de gran intensitat amb origen a Palma que, tot i essent discontínua per

11 En algunes ocasions el criteri utilitzat és el percentatge de població activa agraria, establint-se un llin
dar a partir del qualles unitats d' observació s'inclouen o no dintre del domini de la franja. Així s'ha
dit que pertanyen al do mini de la franja aquelles unitats d' observació que tenen més del 50% de la
seva població dedicada a activitats no agrícoles (Layton, 1981); o al contrari es consideren municipis
o arees no urbanitzades aquelles que tenen més del 200/0 de la seva població activa dedicada a l'agri
cultura (Vandermotten, 1985). Utilitzant aquest criteri, la totalitat del nostre territori pot ser consi
dera franja-rural urbana, tenint en compte que la mitjana de població activa agraria per a Mallorca
és del 4,560/0 segons dades del Cens de 1991.
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fets espacials concrets, aniria cap a l'Est des dels municipis de Binissalem fins
a Llucmajor, passant per Costitx, Sencelles i Montuíri. Al Nord, la Serra de
Tramuntana exerceix de barrera geográfica per la franja i al Sud és la Marina
de Llucmajor la que juga aquest paper. Són, aquests, espais poc humanitzats,
on domina una estructura de gran propietat i actualment preservats a la colo
nització urbana. Cap a l'Oest, la barrera orográfica de la Serra dóna peu a que
el domini de l'aureola s'exerceixi a les valls i zones planes deIs municipis limí
trofs: Esporles, Puigpunyent i escassa presencia a Valldemossa i Banyalbufat.

El vessament de la població de Palma cap a aquests espais interiors ha estat
afavorit per la disposició radial dels principals eixos viaris amb origen a la capi
tal. Endemés, les contínues millo res d'infraestructura viaria no han fet més que
apropar aquests espais a la demanda de major potencial demográfic.

Per una altra banda, dins el sistema urba illenc, un altre nucli urba impor
tant com és el cas d'Inca ha creat al seu entorn una franja rural-urbana de carác
ter intensiu que actua sobre els espais rurals immediats, afectant sens dubte
sobre espais propers com Selva, Lloseta o Mancor. Aquestes arces formen un
espai d'intersecció entre arees d'intluencia de Palma i Inca. :Leixdinamitzador
Palma-Inca ha afavorit aquests espais mixtes de competencia entre demandes
urbanes d' origen distint (i en un futur próxim, les successives ampliacions de
l'autopista ho incrementaran).

La confluencia d'ambdues forces, ha provocat 1'articulació d'una gran área
rururbana intensiva, salvant les discontinuítats espacials existents, que reposa
sobre uns espais de seca, d' cscás valor agrologic i molt parcel-lats,

També podem definir com a franja rural-urbana l'area de rururbanització
intensiva que té el seu origen en una població demandant que viu a Manacor.
Aquesta, presenta més discontinuítats i hi juguen altres factors condicionats
per la localització d' aquest nucli urbá en una rerepaís costaner.

3.6.1.2. Binomi mutanya-litoral i formació d'arees rural-residencials per a
n()hl~riA p~"tr~no-Pr~r ~ ~~--~~ _..... -~-~~b-~-

La formació d'arees rururbanes de propietat estrangera no es pot interpre
tar com un fenomen que neix en un fet urba proxim, origen de la demanda.
Sens dubte, té una procedencia urbana, pero al nostre cas té el seu origen a ciu
tats situades a alguns milers de quilornetres de distancia.'? En moltes d' oca
sions aquestes residencies són adquirides i construídes pensant els seus pro
pietaris en una futura jubilació. És un fet consensuat per la major part d'autors
que la segona residencia ha anat vinculant paulatinament durant la seva vida
activa, als futurs jubilats a aquests indrets (Alfonso Camarero, 1993). Per tant,
estam front a un canvi d' ordre de magnitud: el canvi espacial i funcional que
sofreixen aquests espais esta condicionat per un fet urbá situat a alguns milers

12 Fins it tot podem afirmar que aquestes árees rurubanes de residencies secundaries o fins i tot residen
cies semi-permanents de població estrangera rompen amb la major part dels models de localització
de segones residencies que es coneixen. El cas del model de Paul Claval, a partir dels 1.500 km de
distancia, només es podia permetre el turisme en vol xárter i viatges organitzats (Pallarési Riera, 1991).
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de quilórnetres de 1'illa. Estant, per altra banda, vinculat a una migració de reti
rament, i sabent que aquestes migracions són molts de cops el fenomens que
han inaugurat processos de desconcentració metropolitana, podríem relacio
nar-lo amb fenornens de contraurbanització (Alfonso Camarero, 1993). Així
també ho fan Buller i Hoggart en un estudi sobre la instal-lació i compra de
terrenys amb finalitats residencials de britanics a la Franca rural, perqué la moti
vació residencial és el que explica la migració. En conseqüencia: «... l'utilisa
tion résidentielle de l'espace rural s'inscrit, elle aussi, dans un processus d'interna
tionalisation...» (Buller i Hoggart, 1994).

Tot i aixo, la contraurbanització que es manifesta com una emigració de reti
rament per part de població europea, pero que té efectes similars sobre l'espai,
és a dir, dóna lloc a la creació d'árees rururbanes: «... les paisage auparavantpré
cieux comme resourceproductive devient un cadreplutót esthétiquepour une occu-
pation du sol résidentielle...» (Buller i Hoggart, 1994).

A Mallorca, la migració europea amb finalitats residencials ha creat també
arees rururbanes intensives. Aquestes es localitzen, generalment, a llocs privi
legiats des del punt de vista paisatgístic, valorant-se sobretot en l'elecció el bino
mi muntanya-platja. És a dir, bones vistes vora el mar. D'ací que alguns dels
nostres tecnics municipals hagin definit el fenomen com a segon «boom» turís
tic: la primera onada va omplir els espais litorals -primer fou el turisme hote
ler i llavors el turisme residencial si hem de creure la teoria de Jurado Arrones
(1991)-, i el segon esta colonitzant els espais rurals próxims,

Per les raons ara esgrimides es distingeixen dins l'illa diferents árees amb
aquestes característiques: a) alllarg del litoral de Llevant, de forma discontí
nua actua com una gran área rururbana de població estrangera. A la mateixa
es combina el binomi muntanya -Serres de Llevant- i litoral; b) a les Valls i
planes intercalades entre les series de la Serra de Tramuntana: Andratx-Calviá,
Sóller, i Pollenca-Alcúdia, Si bé aquestes són arees mixtes, perqué reben l'aport
residencial europeu, a la vegada que són objecte d'una demanda autóctona
(tipus 3 de Garcia Bellido); e) de menor importancia serien les petites arees
que es formen a les valls transversals més interiors, i en les darreres estribacions
de la Serra cap als municipis del Raiguer, així com també l'área que localitzam
entorn del vessant Nord-oriental del massís de Randa, o a la zona de Betlem.

3.6.2. Arees de rururbanització extensiva

Aquestes arces, també en un intent de simplicació, podríem dir que es reduei
xen com a fet rellevant i significatiu a les arees muntanyenques: Serra de Tra
muntana i Serres d'Arta, També participen en gran part del binomi muntaya
pla. Són espais on domina la gran propietat, actualment fortament preservades
i que estan sotmeses a una apropiació urbana per part de població estrangera
d' alt nivell de rendes que els permet la compra de grans finques amb finalitats
recreatives, amb tot el que aixo comporta d'un futur exclusivisme social, com
en els subapartats precedents hem apuntat.
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En les arces on el fenomen és recent, difús i d' escassa entitat hem de dis
tingir tres grans arees diferenciades entre sí: a) zona Albufera i Marineta de
Petra, arees fortament preservades per la LEN; b) la Marina de Llucmajor,
amb un major grau d'humanització, pero on hi ha un mestissatge entre arees
de conreu i arees de vegetació natural, i on encara es manté la gran propie
tat; e) un gran are que aniria des de la zona hortícola de Sa Pobla-Muro fins
a l'horta de Campos, on la rururbanització es manifesta de forma puntual,
difusa i esporádica, essent molts de cops un fenomen relacionat amb una
demanda local, fonamentada en algunes ocasions en les necessitats objecti
ves d'espai per al creixement organic del propi municipi (cas de Sant joan)
o també de la demanda d' espais residencials d' oci. El seu carácter a vegada
difús (cas de Petra) ve determinat per aquest carácter local que impel-Íeix al
propietari a edificar la seva caseta d' oci o segona residencia al terreny que té
per raons d'herencia. També es manifesta la presencia de població estrange
ra, si bé aquesta és també difusa i relativament recent (casos de Campos i
Porreres).

Aquesta unitat espacial que ara hem dibuixat, simplificant i fent un exerci
ci d' abstracció a partir d'una realitat més complexa i de línies més sinuoses,
coincideix en gran mesura amb el que s'ha anomenat «are agrícola» en un estu
di sobre les unitats del medi físic de les Illes fet com a estudi preliminar a l'e
laboració de les Directrius d'Ordenació Territorial. EIs seus autors el definei
xen així: «... zona ésta última (referint-se a l'arc) que uniría las Huertas de Sa
Pobla-Muro con lade Campospor eldrea noroccidentaldelpla donde, como demues
tra el mapa de capacidad agrológica selocalizan las mejores tierras de cultivo del
interiorde la isla...» (Rullan Salamanca, 1995).

3.6.3. La interpretaciá del modelsintetic

Un cop analitzat el mapa, establert quins són els trets generics fonamen
tals, es pot dissenyar un rnodcl sintetic que reculli els tra~os sigl1ificatius clue
el defineixen.':' És el que el Onofre Rullan (Rullan Salamanca, 1995) ano
mena estructures elementals, que defineix en un estudisobre l'organització
de l'espai illenc, fet des d'una altra perspectiva i amb altres variables d' aná
lisie

Observades les arces rururbanes, a partir dels grans trets que les dibueixen,
un s'atreviria a pensar si aquesta zonificació en unitats no plasma en realitat el
model de Robert Sinclair (1967):

a) La gran área rururbanitzada de do mini de les franges rural-urbanes de
Palma i Inca, es correspondria a una primera aureola on el «sentir d' anticipació

13 Aquest exercici de síntesi utilitzant la terminologia de Brunet rep el nom de corema (Brunet, 1980).
El mateix ha estat disfressat i llavors habilment reproduYt en una recent tesi doctoralllegida a Franca
sobre els residents estrangers a l'illa, obra on és palesa la negligencia amb la qual actuen alguns dels
nostres colonitzadors científics i culturals. Les circumstancies de l'affaire són més dignes d'una novel-la
per a la col-lecció «Lacuadepalla» que no per a un artide científico
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de la urbanització» parafrasejant Sinclair, hauria relegat els espais agrícoles a
un segon pla. Front a les expectatives de renda económica que pot possibilitar
la reconversió de les propietats rústiques en espais residencials, el propietari es
veu irnpel-lit a vendre o a especular. Lagricultura com a activitat desapareix o
es va extensificant.

b) Les zones litoral, per les raons argüides més dalt també se someten a un
procés d' apropiació urbana.

e) Les zones de muntanya, on es manté una estructura de gran propietat i
que havien estat caracteritzades com a zones de «sistema d' agricultura de sub
sistencia», (Salva Tomas i Binimelis Sebastián, 1993) canvien de vocació també
cap a una funció residencial, si bé per les seves particulars característiques mor
fologiques i d' estructura agraria i de protecció només hi accedeix una classe
elitista d' altes rendes.

d) El domini de la gran propietat i la voluntat presevacionistes han salvat
la marina de Llucmajor, l'Albufera i la Marineta de Petra-dunes de Sa Cano
va-Son Gua!'

e) Lespai humanitzat menys sotmés a la pressió urbana a on el fenomen és
relativament poc significatiu, coincideix amb l'«are agrícola», unitat que té un
suport físic i d' optim edafic que ha fet que fins aleshores l'agricultura encara
fos una aotivitat rendible. Aquest fet, juntament amb la major llunyania d' a
quests indrets i el seu menor valor paisatgístic, ha perrnes la resistencia d'a
questa zona.

4. Consideracions finals

Els resultats obtinguts en la investigació cree que assoleixen gran part dels
objectius que ens proposarem en iniciar aquesta investigació. D'altra banda,
també es corroboren les hipótesis formulades. En resum, hem postulat que
l'espai rural és ara un espai per a la reproducció. És a dir, l' espai rural s'ha con
vertit en objecte del desig escapista de la població autóctona i també de pobla
ció europea. La coexistencia de les dues demandes sobre un mateix espai rural,
dóna lloc a la creació d'arees residencials socialment diferenciades. D'altra
banda, els nous usos i funcions coexisteixen amb les formes i activitats tradi
cionals, que sobreviuen a l'embat amb estrategies d' adaptació d' espectre ampli
(part retirament, agricultura a temps parcial, extensificació dels sistemes pro
ductius, etc.), la qual cosa ens permet definir moltes de les arees rurals de l'i
lla com a arces rururbanes. El fenomen de la rururbanització és també seqüen
cialment diferenciat, s'inicia als anys setanta i assoleix el seu punt algid als
anys vuintanta. Als anys noranta, sense arribar a les cotes de la decada ante
rior, el protagonista de la colonització urbana de l' espai rural ha estat la pobla
ció estrangera.

Tot i que gran part del que s'havia postulat de partida s'ha corroborat als
resultats, volem matisar que aquest treball forma part d'una recerca més ambi-
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ciosa, en la qual s'estableix una dialéctica de relació recíproca entre el discurs
qualitatiu i el discurs quantitatiu, entre la paraula i l'algoritme, entre l'entre
vista informal i la tecnica de mostreig.!"
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