
TALAIES, TORRES DE FOC I DE 
VIGILÀNCIA I TORRES ARMADES DE 

L’ILLA DE MALLORCA

Treball Fi de Grau



INTRODUCCIÓ

Les torres i talaies costaneres, a més d’una estampa romàntica que generen avui
en dia, en el passat varen formar part essencial en l’economia de Mallorca i en la
seguretat de la població.

Estan envoltades per històries de terror, de sang i de llegendes, que en alguns
casos es remunten més enllà dels 6 segles d’història, i que en certa forma
condicionaren el caràcter dels illencs, poc confiats a tot allò que venia de la mar.
Fins i tot molt de temps després que la Mar Mediterrània fos un lloc de pau i
exempt de pirateria.



MOTIVACIONS PERSONALS

Des de fa molts d’anys que havia sentit la inquietud en poder contar la història
d’aquestes construccions. Algunes situades a indrets realment inhòspits, on la
vida havia de ser realment complicada.

Aquest treball m’ha donat la possibilitat de desenvolupar allò que volia narrar i al
mateix temps, analitzar els diferents contextos històrics, econòmics i socials que
envoltaren a les torres i talaies.



ESTRUCTURA DEL TREBALL FI DE GRAU

Aquest consta de dos productes multimèdia que es combinen i complementen
entre si:

1. Un documental.



2. Una pàgina web: www.torresitalaies.cat

http://www.torresitalaies.cat/


APORTACIONS I FETS A DESTACAR DEL PROJECTE

El documental aporta informació que fins ara no s’havia mostrat a cap document
audiovisual, com per exemple:

1. L’evolució de simples barraques amb sostre d’algues a construccions fermes de
pedra.



2. El per què de la seva distribució i localització específica al llarg de la costa.



3. Qui eren els talaiers, quines eren les seves funcions i a quin estament
pertanyien?



4. Quin era el sistema de comunicació entre torres i el codi que empraven.



5. Qui va ser Joan Binimelis i quina tasca va dur a terme? 



En el cas de la pàgina web www.torresitalaies.cat aquesta aporta una sèrie de
dades que la converteix en un producte de gran valor de la localització del
patrimoni històric illenc:

1. Localització exacte de les torres costaneres de l’illa de Mallorca.

http://www.torresitalaies.cat/


2. S’ha creat un recull fotogràfic de cadascuna de les torres que encara
existeixen, i de les que han desaparegut es recuperen antigues imatges.



3. S’ha confeccionat una fitxa tècnica de cadascuna de les construccions: Nom,
any de la seva construcció, Estat en que es troba actualment, localitat,
municipi, història de la torre i informació complementària.



4. S’ha generat un mapa gràcies a l’aplicació de Google Maps que ens permet
navegar per tota l’illa i anar fent zoom per a comprovar la ubicació exacta. A
més a més, és adaptatiu a qualsevol dispositiu.



5. Tant el documental com la pàgina web es poden visualitzar a tot tipus de
dispositius i Sistemes Operatius.



SITUACIÓ DEL TREBALL RESPECTE DE LA SEVA COMPETÈNCIA

Pel que fa a la resta de productes relacionats amb les torres i talaies, aquest
projecte multimèdia és sens cap dubte el més complet, i el fa el més atractiu
respecte d’altres que puguin haver sorgit, ja que combina:

• Recerca bibliogràfica exhaustiva

• Enregistrament d’imatges pròpies (vídeo i fotografia)

• Estudi complet, in situ, de cadascuna de les localitzacions

• Entrevistes a especialistes en la matèria



QUIN SERÀ EL PÚBLIC OBJECTIU O ENTITATS INTERESSADES EN AQUEST PROJECTE?

• Escoles, sobre tot de primària, per a que els infants puguin entendre com es
comunicaven antigament quan no existien les tecnologies que tenim avui en dia.

• Els centres d’informació turística de les illes, poden oferir rutes alternatives de
turisme, ja que a més de les construccions, tindran la possibilitat de gaudir d’uns
paisatges espectaculars. En aquest apartat es pot crear uns souvenirs per a cada
torre, i que a mesura que van fent la ruta els podran anar adquirint als negocis
locals.

• A investigadors, que ho podran utilitzar com a font per a les seves publicacions, i al
mateix temps hi podran participar per tal d’ampliar amb informació pròpia.



CONCLUSIONS

Aquest és un Treball Fi de Grau dins l’entorn multimèdia, que aprofita les TIC per
tal de crear dos productes complementaris l’un de l’altre i que estiguin a l’abast
de diferents dispositius electrònics.

Gràcies a les TIC, el treball podrà anar incorporant informació, de tal manera que
aquest estigui actualitzat i ampliat amb tota aquella documentació nova que es
vagi trobant.



En definitiva, ha estat un projecte amb la intenció de contribuir a la recuperació
d’una part del patrimoni mallorquí i a la seva permanència en el temps.


