
DEIA: TRANSFORMACIO I DEPENDENCIA D'UN MUNICIPI DE LA 

SERRA DE TRAMUNTANA, DE MALLORCA. 

per Bartomeu Barceló i Pons 

Darrerament s'ha manifestat una certa preocupació per la problemdtica dels petits municipis i pel fenomen de la dependbncia 
territorial. L'anilisi del municipi de Deid es pot situar dins aquesta línea de treball i ha estat possible gracies a que la magnitud de 
les variables utilitzades ha permes una elaboració que en els grans municipis resultaria poc menys que impossible o extraordinaria- 
ment costosa. 

1. EL MUNICIPI: ELS RECURSOS I EL PAISATGE. I 

El terme municipal de DeG té, tan sols, 1 .5 1 1 Ha. d'extensió, pel que es situa en el 5 b lloc entre els 52 municipis de l'illa de 1 
Mallorca, en ordre creixent (El més petit és Búger amb 824 Ha., i el més gran, Llucmajor amb 32.494 Ha.). 

El municipi estd situat a la Serra de Tramuntana, a la vessant septentrional de la muntanya del Teix, entre la seva carena que ~ 
arriba als 1 .O63 m. d'altura i el mar, al llarg d'una trinxa de 5 Krn. de llargdria i una amplada que varia entre els 2 i els 5 Km., que- 1 
dant el conjunt entre les valls de Sóller i la de Valldemossa, a travers de les quals es comunica amb el pla de la Ciutat de Mallorca. I 

Al centre del terme, a la vall excavada pel Torrent Major, baix els espadats del Teix, es troba el nucli urbd de Des, enfdat en ~ 
les vessants oriental i meridional d'un turó de 21 1 m. d'altura, coronat per Tesglbsia parroquial i el cementiri. El conjunt del po- ~ 
ble i horts que l'enrevolten contrasta amb els olivars tacats de boscos de la vall, configurant un dels paratges més hermosos de Ma- I 

llorca. 
Deii té un relleu accidentat com correspon al front dels cabalgaments que caracteritzen la tectdnica de la Serra i que aquí for- 

men la muntanya del Teix. Té una altura mitja de 465 m., per6 un 40 o/o de la seva extensió esta per damunt d'aquesta xifra. La 
seva pendent mitja és d'un 49 o/o malgrat que un 22 o10 del municipi tengui pendents superiors i sols un 10 010, inferiors a un 
20 010. 

La costa és, generalment, alta i rocosa, poc accidentada i en la que tan sols la Cala de Dea, a on desemboca el Torrent Major, 
serveix de resguard mariner i disposa d'una platge, accesible per un antic camí, avui modernitzat. Cal destacar pel seu valor pai- 

4 satgístic el cap de Na Foradada, situat just a baix de Son Marroig, una de les parades obligades en els itineraris turístics. 
Per la seva situació a barlovent de les borrasques més freqüents, Deii rep plujes abundants. Perd aixd és difícil de quantificar 

perque sols hi ha les dades de Son Bujosa (131 m.) que ens donen una mitja anual de 598 mm. Com a referbncia es podrien donar 
les de Bditx dYAvall (140 m.) amb 783 mm., i les de Bonoiber (620 m.) amb 1 .O16 mm., ambdós situats a llocs semblants en el ~ -& prdxim terme municipal de Fornalutx, al peu del Puig Major (1.445 m.). 

Vessants empinades fins a l'espadat i plujes abundants determinen una forta acció erosiva de les aigües, sols continguda per les 
antigues marjades de pedra seca construides per aprofitar al mdxim la terra Útil pel cultiu de l'olivar i que constitueix el tret carac- 
terístic del paisatge agrari de la Serra de Tramuntana. 

2. LA UTILITZACIO DEL SOL. 1 
Malgrat les condicions poc favorables del medi, la terra cultivada arriba a ocupar el 41 o/o de l'extensió total del municipi. La 1 



distribució de la terra segons el seu ús, és la següent: 

Tipus Ha-as-ca 

C. regadiu 37-76-75 
C. Secl 584-14-65 

Cereals 22-73-74 
Ametller 7-66-35 
Garrover 68-36-87 
Figuera 1 -08 -60 
Olivera 480-74-86 
Vinya 39-00 
Fruiters 3-15-23 

TOTAL CULTIVAT 621-91-40 

Pinar 65-27-10 
Alzinar 240-37-56 
Erms 250-21-98 
Garriga 175--29-7 1 
Altres 3--86-88 
TOTAL SUP. FORESTAL 735-03-23 

Improductiu 115-52-37 
TOTAL INCULT 850-55-60 

Sup. urbana, camins 38-33-85 
TOTAL MUNICIPI 1 .5 10-80-85 

Font: Cadastre de Riquesa Rústica. Hisenda. 

Entre Talmillarament de 1860 i l'actualitat, la terra cultivada ha passat de 745 Ha. a 622 Ha., 6s a dir, hi ha hagut una perdua 
de 123 Ha. que representa el 16,s 010. Aixd estl liigat a la decadencia dels cultius de l'olivar que entre les dues referencies ha pas- 
sat de tenir 586 Ha. a tenir-ne 480 Ha., que representen al 77 o/o de la terra cultivada i el 32 o/o del total del municipi. Tots els 
altres cultius ocupen tan sols el 23 o/o de la terra cultivada i el 9 o/o del terme, i entre ells es podrien destacar els de regadiu 
(37 Ha.) amb el 6 o/o i el 2,s o/o respectivament, i el del garrover (68 Ha.) amb el 11 o/o i el 4,s o/o respectivament. Les superfí- 
cies ocupades pels cereals o farratges, la figuera, l'ametller, la vinya o altres fruiters de secl, tenen molt poca importlncia. 

A la terra inculta hi predominen els erms (16,s o/o del terme), el bosc d'alzines (el 16 010) i la garriga (el 11,6 010). E1 pinar 
sols ocupa el 4 o/o del municipi. Perb el que fins fa pocs anys es podia considerar com una riquesa forestal, avui resulta no tenir 
rendibilitat dguna per fescassa demanda dels productes tradicionals com eren el carbó, la llenya i la fusta d'ahina o de pi. 

De tot el que acabam de dir queda clar que la base de la riquesa agriria tradicional de Dea, avui esta en crisi tant per la dismi- 
nució en la demanda de productes, com per la competencia de preus i la emigració dels pagesos cap als centres turístics de l'iila i la 
Ciutat, sense que els recursos locals permetin una trasformació agrícola que estigui d'acord amb les noves demandes de productes 
agraris. 

3. LA PROPIETAT RUSTICA. 

L'adlisi de la propietat de la terra resulta forqa interessant per comprendre la situaci6 de dependencia de Dea. Dels 214 pro- 
pietaris que ens dona el Cadastre de Riquesa Rústica dYHisenda, ens trobam que 147 (el 69 010) tenen propietats de menys d'una 
Ha., amb un total de 235 parcel.les; es tracta de petits horts situats al voltants del poble, que en total ocupen 100 Ha. (el 6,8 o/o 
de Textensi6 útil). Els propietaris d'extensions compreses entre una i cinc Ha. son 38 (el 18 o/o) i ocupen 89 Ha. (el 6 o10 de la 
terra) amb un total de 118 parcel.les. Així ens trobam que el 86 o/o dels propietaris tenen propietats de menys de 5 Ha., reparti- 
da en troqos molt petits i a vegades dispersos, que ocupen sols el 13 o/o de la superfície útil. 

Per altra part els queden 29 propietaris de mis de 5 Ha. i d'ells unicament 6 tenen extensions de més de 70 Ha. Ara b6, aquets 
darrers posseixen el 55,6 o/o del municipi, del que es dedueix que la major part de la terra 6s propietat d'uns pocs propietaris, que 
poden decidir Tús del sbl. 

Perd al consultar les llistes de contribuients d'Hisenda hi trobam sols 33 propietaris que representen el 15 o/o del total. Dels 
147 propietaris de menys d'una Ha. sols paga els impostos, un, i dels 38 de 1-5 Ha. sols 4. Mentre que els propietaris exents de 
contribuir son 181 que posseeixen 141 Ha., els contribuients en tenen 1.331 Ha. que suposa el 90 o/o de la superfície Útil del mu- 



nicipi. Dels propietaris exents de contribució no en tenim el domicili, pero com hipbtesi -indubtablement exagerada- els podem 
considerar com a residents al municipi. Dels altres, dels que en tenim un llistat d7Hisenda, sols n'hem trobat 6 que constin en el 
padr6 de població actualitzat, i aquets sols posseeixen 61 Ha. El reste viuen fora de De3 i majoritariament ho fan a la Ciutat. 
D'aquests uns han residit tradicionalment a fora, pero n'hi ha que son deianencs emigrats a la Ciutat i ciutadans o extrangers, 
adhuc societats mercantils, que han adquirit darrerament finques a Def. 

Així ens trobam comptant amb l'hipbtesi esmentada- que sols 27 propietaris que posseeixen 1.270 Ha. (el 86 o/o del munici- 
pi) viuen fora del municipi, per6 llurs propietats ocupen el 74 o10 del total de l'impost amb concepte de riquesa rústica. 

Y Una darrera consideració ens ajudar& a ponderar la incidbncia de la riquesa rústica a la vida municipal. En la liquidació del pre- 
supost de l'ajuntament corresponent a l'any 1976, que va ser de 1.823.540 pts., els ingressos en concepte d'arbitris i de participa- 
ci6 sobre l'impost de la riquesa rústica va ser tan sol de 26.400 pts., el que suposa tan sols un 1,45 o/o del total dels ingresos. 

.* Queda ben clar que el valor agrari del d l  rústic és, avui, mínim, perd la demanda de sbl per esplaiament o per la construcció 
de vivendes secundkies, ha estat en aquets darrers anys molt forta i ha incidit positivament en el valor del d l  rural, induint manio- 
bres especuladores manipulades pels propietaris forans, les decisions dels quals amb frequencia han estat contrkies als interessos 
municipals i a la conservació del patrimoni paisatgístic, sense que l'Ajuntament hagui pogut fer res per evitar-ho, sigui per manca 
de capacitat legal, de medis econbmics o pel pes que sobre les seves decisions han tingut els interessats en l'especulació. 

4. LA PROPIETAT URBANA. 

Segons el Cadastre de riquesa urbana dYHisenda -llistat de 1976- existeixen a Def 301 propietaris que tenen un total de 425 
cases. Comenca per sorprende aquest nombre de propietaris i cases quan al municipi sols hi viuen habitualment 146 families. 
Aixb s'explica perque tradicionalment Dei& ha atret a nombrosos pintors, escriptors i d'altres artistes que han cercat en el recolli- 
ment i bellesa dels seus paratges, la pau i la inspiració necessaries per la seva tasca; també han estat molts els ciutadans que han 
adquirit o llogat o construit cases per passar-hi l'estiu; també son nombroses les cases que han quedat buides al emigrar les famí- 
lies que les ocupaven i que ara sols ho fan temporalment. Aixb vol dir que hi ha hagut una terciarització de la vivenda en la que 
avui predomina la funció residencial ociosa. 

Vegem la classificació dels propietaris, cases i el seu líquid imponible, segons el lloc de residencia i nacionalitat dels mateixos: 

PROPIETARIS NACIONALS EXTRANGERS TOTAL 

Nombre Cases Pts. Nombre Cases Pts. Nombre Cases Pts. 

RESIDENTS 86 147 138.347 11 15 15.446 97 162 153.820 
NO RESIDENTS 135 177 429.358 69 86 110.020 204 263 539.378 
TOTAL 221 324 567.732 80 101 125.466 301 425 693.198 .................................................................. 

En primkr lloc ens trobam que entre els residents hi ha 97 propietaris (el 32,2 o/o del total) que tenen 162 cases (el 38,1 o/o 
del total) que acaparen el 22,2 o10 del total del líquid imponfile en concepte de riquesa urbana. Sols aquí el nombre de cases 6s 
superior al de famíiies estants el que fa suposar que hi ha una oferta de cases de lloguer. Cal assenyalar que entre els residents pro- 
pietaris hi ha 1 1 extrangers que tenen 15 cases. 

En segon lloc, els 204 propietaris residents fora del municipi (el 67,8 o/o del total) tenen un total de 263 cases (el 61,9 o/o 
del total) i acaparen el 77,8 o/o del total del líquid imponible. Entre ells hi ha 135 propietaris espanyols i 69 extrangers. També 
cal especificar que cinc propietaris són societats mercantils que elles soles absorbeixen el 209 o/o del líquid imponible, el que con- 
f m a  el valor especulatiu o comercial d'alguns edificis. 

e Tant entre els residents com els no residents hi trobam molts de propietaris extrangers: en conjunt aquestos son 80 
(un 26,5 o/o del total) que tenen 101 cases (el 23,7 o/o del total) i que acaparen el 19,l o/o del líquid imponiile, tret prou carac- 
terístic d'aquest municipi a on hi trobam escriptors com Robert Graves o gebgrafs com Pierre Deffontaines, per anomenar dues 

i personalitats notables entre aquests propietaris. 
En resum, ens trobam que el 655 o/o de les cases i el 80,O o/o del líquid imponible corresponen a propietaris forans. Els deia- 

nena sols tenen el 345  o/o de les cases amb el 19,9 o/o del líquid imponiile: la comparacid dels dos percentatges ens fa pensar 
en que aquests darrers posseeixen les cases més modestes. 

Contrastant amb la riquesa rústica, la urbana resulta ser una important font d'ingressos municipals: Els arbitris d'urbana i la 
participació en la contribució urbana suposa per lYAjuntament el 27,89 o/o dels seus ingressos (1976), i les llicencies de construc- 
ció en aquest any representaren un 15,7 o/o dyaquests ingressos. En total el que se recabda en concepte de riquesa urbana suposa- 
va el 43,5 o/o del presupost municipal. 



5. LA POB1,ACIO RESIDENT. 

En 1975 la població de Deil era de 395 habitants. De tots els municipis de Mallorca sols un tenia menys població (Escorca 
amb 2 16 hab .). La seva densitat era una de les cinc més baixes de l'ilia, amb 26,2 hab.lKm2 (Mallorca: 144,8 hab ./Km2). La xi- 
fra de població abans esmentada és la més baixa que coneixem a Deil desde 1750 en que tenia 691 hab. El mlxim es sitúa en 
1887 en que n'arribl a tenir 947 hab.; desde aquesta data la població ha anat minvant a costa, principalment, de la població dis- 
persa que ha vist disminuir el nombre d'entitats citades als nomenclators, com es pot veure en les següents xifres: 

Any Població Població Total Nombre 
del nucli dispersa d'entitats 

1887 272 67 5 947 28 
1930 267 335 602 18 
1940 418 95 . 513 7 
1950 369 92 46 1 2 
1960 363 79 442 2 
1970 338 78 423 2 
1975 .*. . . . 395 ... 
-----A------------------------------------------ 

Font: Nomenclators corresponents. 

Aquesta notable decadencia demogrlfica, típica dels municipis agraris de Mallorca i molt especialment dels de la Serra de Tra- 
muntana, s'ha produit per la emigració. En realitat els saldo migratori és inferior a la emigració real doncs paral.lelament s'ha pro- 
duit una inmigració de gent d'altres municipis, de la península i de l'extranger, que en part l'ha compensat. En 1975 els habitants 
de De2 nascuts fora del municipi representaven el 42 o10 de la població resident. Així en aquest any la composició de la poblaci6 
segons el seu origen era la següent: 

Lloc d'origen Total habitants 010 
De2 229 58,O 
Reste Mallorca 72 18,2 

. Península 29 7,3 
Extranger 65 16,s 
Total 395 lO0,O 

Cal assenyalar que la major part dels mallorquins procedeixen dels municipis veins de Valldemossa (9), Sóller (30) i Ciutat (9), 
el que resulta normal. La proporció dels peninsulars 6s modesta i poc significativa, perd la dels extrangers 6s notablement elevada i 
característica del municipi, com hem dit abans. 

Un altre tret de la població, lligat amb el fet migratori, 6s el del seu envelliment. Sols un 18,6 o10 dels habitants tenen menys 
de 15 anys i un 25'3 o10 són vells de més de 65 anys. Aixd pot explicar una escassa demanda de llocs escolars i el considerable pes 
dels jubilats. 

L'amUisi de la població activa té un especial interés perque ens mostra un aspecte m6s de la dependencia econdmica del muni- 
cipi. En 1975 hi havia 128 persones actives el que representava un 32,4 o10 dels total d'habitants; el reste eren jubilats (12,4 010) 
i persones que depenien d'aquets o dels actius (dones, infants, etc.). La distribució sectorial de la poblaci6 activa era la següent: 

Sector Homes Dones Total 010 
I 31 O 3 1 24'2 
11 17 2 19 149  
I11 5 8 20 78 60,9 
Total 106 22 128 100.0 

Destaca aquí la notable terciarització de la població activa en un municipi tradicionalment agrari. La totalitat dels actius pri- 
maris són mallorquins, així com la major part dels del sector secundari (a), perd en el sector terciari sols la meitat s6n nascuts a 
Mallorca (39), dels altres 20 són peninsulars i 27 són extrangers. 

Es evident que el municipi no disposa dels llocs de treball que correspondrien a aquesta població activa. Un recompte m6s de- 
purat ens ha permes fer una classificació aclaridora en quan a l'origen dels ingressos familiars, els perceptors i llurs dependents, de 
la següent forma: 



Ingressos procedents Perceptors Dependents Total 
de No 010 No o10 No o10 

Treball a De2 88 44,2 124 63,3 212 53,7 
Treball a fora 40 20,l 37 18,9 77 19,s 
Jubilació 49 24,6 32 16,3 81 20,s 
Altres indeter. 22 11,l 3 1,s 25 6,3 
TOTAL 199 lO0,O 196 100,O 395 100,O 

Un 28,8 o10 de la població de De2 viu dels recurssos econdmics que procedeixen de Jubilacions i altres no determinats (inde- 
pendents que no declaren activitat). Un 19,s o10 de la població viu d'una activitat que o es realitza fora del municipi (gent que 

+ treballa a Ciutat, p.e.), o que té una producció que es ven a l'exterior, com és el cas dels escriptors, pintors, etc.. Així queda tan 
sols el 53,7 o10 dels deianencs que viuen de l'activitat prdpia del municipi, sigui de l'agricultura (aquests s6n un 20,2 olo), de les 
activitats industrials o artesanals (un 12,6 010) i dels serveis (209 olo), tinguent en compte que bona part dels llocs de treball 
d'aquests dos darrers sectors estan generats per la població estant i de temporada, siguin turistes o estiuetjants. 

6. CONCLUSIO. 

La transformació recent de Dehi ha consistit en el pas d'una economia agriria a una economia de serveis, com a conseqü&ncia 
de la degradació de l'agricultura i l'explotaci6 forestal i el desenvolupament de la funció residencial i la conseqüent terciarització 
de les activitats econhiques. Aquesta transformaci6 ha anat acompanyada per un &xode rural que ha afectat sobre tot a la pobla- 
ci6 dispersa, i una inmigració, principalment d'extrangers que han fxat la seva residencia al municipi, a la vegada que aquesta po- 
blació estant experimenta un augment a la temporada d'estiu eh que entre turistes i estiuetjants arriia a triplicar els seus afectius. 

El destí del sbl agrari a finalitats no agricoles li ha donat un nou valor, pel que ha estat objecte de l'especulació. L'adquisició 
de sdl per part de forans, juntament amb el que ja tenien els ciutadans i el dels deianecs emigrats ha fet que un 86 o10 de l'exten- 
si6 municipal hagui anat a parar a propietaris que viuen fora de Dea. El mateix passa amb les cases, moltes de les quals han estat 
construides darrerament i que tenen funcions secundiries, el que explica que el 77,8 o10 de la riquesa urbana del municipi estigui 
en mans de fent de fora. 

El fet de que sols el 53,7 o10 de la població resident visqui del t rebd realitzat a i per De2 és prou significatiu m6s si tenim en 
compte que gran part d'aquest treball t6 l'origen en la demanda de la població estant i en la capacitat adquisitiva de tots els habi- 
tants, que en bona part esta generada més edA de les fronteres municipals. 

Tot el que hem exposat fa que Dea estigui, cada vegada més, en una dependencia total d'uns factors i d'uns centres de decisió 
extranys al municipi, que, per altre part, treu ben poc profit de la riquesa que l'especulació treu a costa del seu patrimoni temto- 
rial. 

Ciutat de Mallorca, Octubre de 1978. 

Aquest article s'ha publicat a l'homenatge que ka Universitat de Barcelona dedica al Dr. Lluis Sol6 i Sabaris. 




