
Sitges i carboners  
   
  
 
Molt probablement els elements més característics i més 
nombrosos que es relacionen amb la presència humana a la 
Serra de Tramuntana són les barraques i els rotlles de sitges 
de carboner. Això és perquè carbonejar, és a dir, la conversió 
de llenya d'alzina dels boscos en carbó vegetal -diferent del 
carbó de mina o carbó mineral i, per suposat, amb molt 
menys valor calorífic-, era una de les principals activitats 
econòmiques de la muntanya preturística mallorquina.  
  
 
La producció de carbó es feia durant els mesos de primavera 
i estiu. El carboner llogava a l'amo o el propietari de la 
possessió una part del bosc, -anomenada ranxo- de dues o 
tres quarterades d'extensió. Una vegada contractat el ranxo, 
es construïa la barraca on havia de viure el carboner durant 
uns mesos. Sovint hi anava tota la família -o més d'una, si el 
lloguer del ranxo es feia a mitges entre varis carboners-, per 
la qual cosa abunden les agrupacions de vàries barraques en 
el mateix ranxo, complementades amb forns per coure el pa i 
altres contruccions, en pedra, per mantenir el bestiar, 
necessari per al transport del carbó. El rotlle de sitja es tracta 
d'una superfície planera de planta circular, a manera d'era 
petita, empedrat en la seva perifèria.  
  
 
Un cop bastida la sitja i la llenya era ben tallada i a la vora del 
rotlle, aquesta s'havia de muntar, començant pel centre on es 
situaven els troncs més regulars i gruixats. Un cop el conjunt 
havia adquirit la forma cònica, es posava a sobre una capa de 
branques primes recobertes de terra fina, sense cap forat, 



excepte a la part superior -un forat de dalt a baix de tota la 
sitja, l'anomenat ull de sitja-. La cocció de la sitja havia de 
durar entre nou i deu dies, per procedir acte seguit a la 
selecció del carbó i el seu transport cap als pobles i Ciutat. 
Quan els anys 50 i 60 del nostre segle popularitzaren, com 
tantes altres coses, la utilització de les estufes i de les cuines 
de gas butà -i ara ja també les elèctriques-, les sitges foren 
abandonades i l'ofici de carboner comdemnat a desaparèixer.  
  
 
Cases de neu, forns de calç, sitges, barraques, forns de pa, 
abeuradors, aljubs... totes aquestes construccions de pedra 
transformaren de manera harmoniosa el paisatge dels boscos 
i colls de la serra de Tramuntana. L'actuació d'aquestes 
persones ajudà durant segles i segles a humanitzar el 
paisatge, cosa molt diferent del que actualment entenem per 
destruir el paisatge (urbanitzacions no integrades en el medi, 
carreteres, ports esportius, abocadors de fems...). Però la 
construcció de pedra en sec a Mallorca -una tècnica 
constructiva centenaria, pràcticament abandonada i 
sortosament recuperada durant els darrers anys- es relaciona 
també amb altres elements característics del paisatge de 
muntanya: els marges, les parets, els camins, els ponts, les 
barraques de roter o les construccions relacionades amb la 
captació i conducció d'aigua: les fonts de mina, els pous, les 
cisternes, els aljubs, les síquies... De tot això, esperam en 
pogueu aprendre molt durant els quatre dies que dedicarem a 
caminar i gaudir d'aquest paisatge humanitzat, fabulós i únic 
que coneixem amb el nom de serra de Tramuntana.  
 



 
 
Dibuix de Joan Llabrés Ramis  (J. Llabrés i J. Vallespir  Els 
nostres arts i oficis d’antany).  
 
 
 



 
 
Barraca de carboner, segons un dibuix de Vicens Sastre. 
   
 
 

 
 



 Dibuix de rotllo de sitja.  
 
 
 
 


