Embarcacions
tradicionals
de Mallorca

Principals embarcacions tradicionals de Mallorca

Pastera
Barca petita de fons pla,
que permet remar en llocs amb poca fondària.

Bot descobert
Barca auxiliar que s’utilitza per anar i tornar a rem
d’un vaixell més gran.

Gussi
Barca petita per pescar.
Té la mateixa forma a proa i a popa,
i això li permet remar en les dues direccions amb facilitat.

Llantxa felanitxera
A Portocolom i voltants,
aquesta barca té la proa de violí,
és a dir, la part de fora de la proa
té un arc semblant al del violí.

Bot cobertat
Embarcació preparada per navegar a vela o a rem.
Com que té coberta pot allunyar-se més de la costa.
Actualment s’utilitza a les regates.

Llaüt
Vaixell que té la proa i la popa semblants.
Està preparat per navegar a vela i ajudat amb els rems,
tot i que actualment va a motor.
S’utilitzava per pescar,
i els més grans transportaven mercaderies entre les illes.
N’hi ha d’una, dues i, fins i tot, tres veles.

PORTS
Port de Pollença
Port d’Alcúdia

Port de Sóller

Cala Ratjada
Ports de la
badia de Palma

Port d’Andratx

Porto Cristo
Portocolom

Colònia de Sant Jordi

Cala Figuera

Els primers vaixells eren a rem, després a vela i ara a motor.
Els vaixells d’aquesta guia els podem veure avui en dia
als ports de Mallorca.
Alguns tenen fins a 100 anys de vida.
També hi havia vaixells molt més grans.
Alguns transportaven mercaderies entre les illes i a tot el Mediterrani.
Altres es dedicaven a la pesca d’arrossegament
i altres al cors, és a dir, atacaven vaixells de regnes enemics
per quedar-se la seva càrrega.
El llibre Navíos y Navegantes de Víctor Guerrero ens explica
l’arribada dels primers pobladors a les Illes durant la prehistòria,
i com es creu que eren les seves embarcacions.
A les Illes Balears hi ha associacions que cuiden les barques tradicionals,
les restauren i hi naveguen. Pots consultar-les per saber-ne més!
· Associació d’amics del Museu
Marítim de Mallorca
· Associació Alzinaires
· Associació per la conservació del
patrimoni i la cultura marítima
mallorquina

· Amics de n’Agustina
· Real Liga Naval Española - Baleares
· Reina del Mar, Eivissa
· Amics del Port de Maó, Menorca
· Amics de la mar de Menorca

· Associació de Vela Llatina Mallorca
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