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Resum: El marès de Mallorca: concepte, caracteritzac ió i tipologia. Guillem Mas Gornals.  Es 
defineixen el concepte i naturalesa del marès de l’illa de Mallorca a partir de les seves característiques 
intrínseques i d’us. Es realitza una primera classificació tipològica a partir de la cronostratigrafia i llocs on 
s’ha explotat aquesta pedra utilitzada com a material de construcció. Es proporcionen dades històriques i 
etnològiques sobre la seva producció i aplicacions. 
 
Summary: The “mares” Sandstone of Mallorca: Concept, Characterization and Typology.  Guillem 
Mas Gornals.  It defines the concept and nature of the “mares” sandstone from the island of Mallorca from 
their intrinsic characteristics and use. First typological classification is made from the chronostratigraphy 
and places exploits this stone used as building material. It provides historical and ethnological data 
concerning production and applications. 
 
 
 
 
Introducció 
 

El marès ha estat tradicionalment la pedra mes representativa i característica de les 
edificacions de l’illa de Mallorca, utilitzada com a material de construcció pràcticament exclusiu, 
durant segles, des de l’abandonament dels murs de pedra i morter fins arribar al seu progressiu 
desús amb l’aparició del formigó armat, que en va eclipsar la seva utilització (GIBERT, 1997). 
Així ho testifiquen edificacions tan emblemàtiques per a l’illa com el Castell de Bellver, la Seu, 
la Llonja o les antigues murades de la ciutat de Palma. 

Les arquitectures vernacles sempre han fet servir els materials apropiats més avinents, 
i en el cas del marès hi convergeixen una abundant disponibilitat, la suficient fragilitat, que en 
facilita l’extracció, que de forma equilibrada es conjuga amb una suficient duresa necessària 
per conferir solidesa i durabilitat a les construccions. Cases de camp, parets, tanques, cases a 
les poblacions, edificis, esglésies... tots pareixen compartir aspecte i material de construcció 
essencial. 

La situació geogràfica d’antigues explotacions de marès va determinar, fins i tot, el 
traçat d’algunes línies ferroviàries i la ubicació d’algunes estacions de tren, com l’estació dels 
Banys de la Fontsanta a Campos, situada prop de les antigues explotacions de sa Canova, o 
l’estació de Pedreres-Son Mesquida a Felanitx, per proximitat a les pedreres de Son Grau i Son 
Oliver. Abans, degut a la dificultat de transport per terra, el pesat marès era principalment 
transportat en barca per la vorera de mar. 

Al ésser una roca sedimentaria relativament recent que pràcticament no ha sofert els 
efectes de la deformació tectònica, el marès es disposa normalment en estrats horitzontals o 
subhoritzontals que, juntament amb la seva aparició en gran masses dins el terreny i subsòl, en 
faciliten la seva explotació en forma de pedrera. A l’illa de Mallorca el marès s’extreu en 
pedreres a cel obert o subterrànies en forma de galeries, practicades dins dels mateixos nivells 
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d’explotació. L’extracció, que antiguament es feia de forma manual a cops d’escoda (eina 
específica), actualment es fa mitjançant procediments mecanitzats (disc, motoserra o cable). 

La manca dades científiques i geològiques específiques publicades sobre els diferents 
tipus de marès existents a l’illa de Mallorca, afegit al recent ressorgiment de l’interès tècnic i 
aplicat per aquesta pedra, fan necessària una revisió del concepte, així com la caracterització i 
classificació dels diferents tipus de marès.  

Una guia divulgativa sobre el marès, recentment publicada (SÁNCHEZ-CUENCA, 
2010), indica expressament la dificultat per situar els diferents tipus de marès en el context 
geològic adequat, derivada de l’actual dispersió de dades tangencials publicades. 

En aquest treball es defineixen el concepte i naturalesa del marès de l’illa de Mallorca a 
la vegada que es realitza una classificació tipològica a partir del context geològic i 
cronostratigràfic. 
 
Concepte 
 

El Diccionari Català-Valencià-Balear (ALCOVER i MOLL, 1951-1968) defineix el marès 
o pedra maresa com una pedra arenisca, més o menys dura, però de fàcil elaboració, que 
s'empra molt per a la construcció d'edificis. 

El Diccionari de l’Art i dels Oficis de la Construcció (FULLANA, 1974) es refereix al 
marès com una pedra de bon treballar, abundant a les Balears, que es treu d’uns dipòsits 
d’arenes marines consolidades del període quaternari, i s’empra en la construcció d’edificis. 

Per altre part, el Diccionari de la Llengua Catalana (INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, 
1995) i el Diccionari de Geologia (RIBA, 1997) defineixen el marès com una roca arenosa de 
gra i ciment calcari de bon treballar; essent una calcarenita abundant a Mallorca, i sinònim de 
pedra de marès, pedra maresa (Eivissa) o pedra tosca (calcarenita d’origen dunar a València i 
Alacant). 

Així dons, segons les definicions anteriors, els principals trets diferencials que 
caracteritzen el marès són: 

1. És una calcarenita . Es tracta d’una roca sedimentaria de naturalesa detrítica 
calcària, més o menys consolidada, que compren més del 50% d’elements calcaris (bioclasts, 
oòlits, litoclasts, etc.), transportats o autígens, pertanyents a la fracció arena, amb grans 
compresos entre 2 i 1/16 mm de gruixa aglutinats per ciment. Alguns tipus de marès, definits 
vulgarment com argilosos, poden ésser calcisiltítics amb predomini de partícules fragmentaries 
carbonàtiques de mida llim i/o argila (<1/16 mm). 

2. De fàcil treballar . Es caracteritza per la facilitat d’extracció, tall i adaptació a les 
formes que ens puguin demandar les necessitats de fàbrica de diferents espais. 

3. Usat com a material de construcció . Les seves característiques intrínseques així 
com la facilitat en el tall permeten extreure’n les peces adients, la qual cosa dóna lloc a 
diverses varietats i mides que són apreciades per a usos diversos, des de materials per aixecar 
elements estructurals, tancaments i sostrades fins per elaborar acabats i elements ornamentals. 

4. És una pedra abundant  a Mallorca i a la resta de les Illes Balears. La seva important 
concentració en el subsòl i disponibilitat, explicaria la seva sistemàtica utilització a la 
construcció a les Illes Balears. 

Tenint en compte les definicions i trets anteriors, el concepte de marès o pedra maresa 
ens vendria definit tant (i) per les seves característiques intrínseques materials per una part, 
com (ii) pel tractament i l’ús que se’n pot fer per una altra. 

Independentment del que semànticament el seu propi nom indica (marès, -esa adj.: de 
la mar, relatiu o pertanyent al mar) tant es pot tractar d’un material calcari format dins la mar 
(sedimentació marina) com d’una acumulació carbonatada d’origen eòlic, formada fora de 
l’aigua (sedimentació continental). En aquest darrer cas es tracta d’una eolianita o gres calcari 
format per la consolidació de sediment acumulat pel vent, especialment en forma de dunes 
“fòssils” formades per material procedent d’arenes de platja de gra constituït per restes de 
foraminífers, algues, conquilles, etc. 

També cal descartar la idea errònia de que tot el marès és de procedència quaternària 
(FULLANA, 1974), ja que, com podrem veure més endavant en la classificació proposada en 
aquest treball, alguns tipus de marès mallorquins poden arribar fins al Miocè mitjà (Serraval·lià-
Languià). 

S’inclou en aquest estudi la pedra de Santanyi, ja que, tot i ésser tradicionalment 
considerada una pedra diferenciada del marès en general, es tracte també d’una calcarenita, 
de fàcil obrar i tradicionalment utilitzada a la construcció. 
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Característiques generals 
 
a) Estructura: 

El marès està format bàsicament per consolidació de grans, entre els que predominen 
els compresos entre 2 i 1/16 mm de gruixa (de mida o fracció arena). Aquestes partícules es 
caracteritzen per la seva forma arrodonida (erosió per transport) i uniformitat (selecció eòlica, 
mareal o corrents marines), cosa que fa que s’acomodin seguint el criteri de màxim 
aprofitament de l’espai, resultant així un conjunt homogeni amb petits espais buits entre 
l’entramat de partícules. 

De tot això en resulta un sistema porós tridimensional, mes o menys continu, de 
cavitats i canals capil·lars. Normalment aquests espais estan intercomunicats (porositat oberta), 
però una part pot quedar aïllada del sistema general (porositat tancada) en funció del grau de 
cimentació. 

El ciment que uneix les partícules normalment és de tipus esparític. La matriu sol ésser 
inexistent o poc important, principalment en els maresos d’origen eòlic. 

De forma general, dins de la classificació de roques carbonates, es pot considerar el 
marès com un grainstone (roca carbonatada granosuportada, sense matriu) bioclàstic (o oolític 
en el cas de la pedra de Santanyí). Més rarament, alguns tipus de marès poden presentar una 
estructura pakcstone-wackestone (roca carbonatada formada per un mínim d’un 10% de grans i 
la resta per matriu fina) amb un component més elevat de matriu intergranular. Altres tipus de 
marès, definits vulgarment com argilosos, poden ésser calcisiltítics amb predomini de partícules 
més petites de mida llim (<1/16 mm). 

Per a la determinació de la granulometria específica de cada tipus de marès s’ha seguit 
la classificació de carbonats Udden-Wentworth. 
 
b) Caracterització química i mineralògica:  

Es tracta d’un material format en més del 90% per carbonat càlcic (CaCO3) i la resta 
per components diversos com el magnesi, l’alumini, la sílice i el ferro, els quals conformen 
menys del 10% del material i es troben en percentatges diferents en funció de l’origen 
sedimentològic i la zona geogràfica d’extracció de la pedra. Aquests minerals son els 
responsables d’establir variacions dins de les característiques homogènies del material, tot 
d’acord amb quina sigui la relació percentual entre ells. 

Normalment, el carbonat càlcic es presenta en forma d’aragonita (forma al·lotròpica 
més inestable) en els maresos de formació més moderna, i en forma de calcita (forma 
al·lotròpica més estable) en el maresos de formació més antiga. En ocasions, alguns dels 
components poden estar parcialment o totalment dolomititzats (substitució del carbonat càlcic 
per dolomita). 

Els components clàstics de la fracció arenita es troben cohesionats per ciment natural 
carbonàtic, el grau de carbonatació determina la seva duresa o fragilitat. 

La presència de grans quars és molt més abundant en el marès de formació eòlica que 
en el marès format al fons marí. 

Alguns maresos més argilosos com els extrets de les formacions més calcisilítiques 
tenen una fracció més grans de components argilosos (caolinita, il·lita, ...). 
 
c) Caracterització física-mecànica: 

Els principals paràmetres físics i mecànics d’interès en el marès són els que es 
defineixen a continuació: 

La densitat aparent o densitat de la roca seca, que és defineix com a la massa del 
material sec per unitat de volum total de roca, es a dir, el volum incloent la part sòlida i tots els 
seus espais buits. En general el marès presenta una baixa densitat aparent (∼1,70 g/cm3 
enfront dels 2,70 g/cm3 del formigó). 

El coeficient d’absorció o coeficient d’absorció d’aigua per capil·laritat, que es defineix 
com el pes d’una mostra saturada d’aigua en relació (%) al pes de la mateixa mostra 
dessecada. De forma general el marès presenta un elevat coeficient d’absorció (∼13% enfront 
del 0,55% de la pedra de Binissalem). 

La resistència a la compressió, a la flexotracció i a l’impacte són paràmetres que fan 
referència a les propietats mecàniques de resistència de la roca a la fractura per pressió, flexió i 
impacte respectivament. En general el marès presenta una baixa resistència (amb una mitjana 
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d’aproximadament 140 kg/cm2 de resistència a la compressió enfront dels 620 kg/cm2 de la 
pedra de Binissalem). 

La porositat oberta, també coneguda com a porositat accessible o comunicada, es 
defineix com el volum de porus oberts o comunicats entre sí i amb l’exterior (accessibles a 
l’aigua) per unitat de volum total de la roca. La porositat oberta és el paràmetre més significatiu 
de les roques industrials, ja que condiciona la seva capacitat per emmagatzemar fluids, influint 
en les demés propietats físiques, així com en la seva activitat química y, en darrera instància, 
en la seva durabilitat i qualitat. El marès presenta generalment una gran porositat oberta amb 
conductes intercomunicats que li permeten absorbir i eliminar aigua ràpidament (∼30% enfront 
del 1,50% de la pedra de Binissalem). Aquesta elevada porositat, influeix en el grau de duresa 
de la pedra, afavorint la circulació de fluids àcids corrosius que poden alterar la pedra, tenint en 
compte el fet afegit de que les calcàries reaccionen fortament al contacte amb els àcids. 

Cal distingir per tant la denominada porositat oberta de la porositat total. Aquesta 
darrera té en compte la totalitat d’espais buits independentment de que estiguin 
intercomunicats o no. Ambdues porositats venen expressades en % de volum. 

El color del marès és variat, oscil·lant des del blanc gairebé pur (p.ex. el de la pedrera 
de Cas Busso a Llucmajor i el marès de Muro), blanc cendrós (pedra de Santanyí), color arena 
groguenc (pedreres de s'Arenal), ataronjat (marès “de Porreres”) i vermellós (varietats de 
marès de Manacor i Petra). Naturalment, el color és molt variable i depèn dels elements que 
componen la roca i de les capes de terra que tingui sobre; especialment la primera capa de 
pedrera (pell), en contacte directe amb terres habitualment vermelles. 

En el present treball, la determinació de colors específics s’ha fet a partir de mostres de 
fractura fresca comparades amb la carta Munsell® de colors Geological Rock-Color Chart 2009. 

De forma general, es pot dir que els maresos de colors més rogencs pertanyen a 
maresos formats fora de l’aigua de la mar (fàcies continental-eòlica), mentre que els de color 
groc o blanc solen ésser maresos que s’han format dins la mar (fàcies marines). 

Pel que fa a la duresa el marès ha estat considerat tradicionalment una roca calcaria 
blana o molt blana (densitat 1,4-2,1 g/cm3) però alguns tipus i varietats de marès 
recristal·litzades i/o diagenitzades (dolomititzades) poden arribar a ésser realment durs. 

La duresa varia molt d’un tipus de marès a una altre. Dins d’un mateix tipus de pedra, la 
duresa també varia força, no només d’una pedrera a una altra, sinó també depenent del grau 
de cimentació de l'estrat concret que s'estigui tallant al llit o front de pedrera. Podem trobar 
vetes de marès molt dures i compactes i just al devora, un poc més avall o al costat, aparèixer 
un altra de qualitat ínfima. Aquesta variabilitat fa que el marès sigui un material difícilment 
homologable. Habitualment els maresos d'aspecte terrós i/o groguenc (calcisiltites) són els més 
febles. 

La primera capa de la pedrera (pell) sol ser també molt dura, degut a la impregnació de 
sals que la pluja arrossega de la terra als conductes interns (porus) del marès. 

Degut a la variabilitat del material, resulta difícil poder establir uns valors absoluts pels 
diferents paràmetres físics dels diferents tipus de marès, per a la qual cosa, en aquest estudi 
s’ha optat, a mode indicatiu, per treballar amb uns valors teòrics per a cada tipus de marès, 
obtinguts a partir del tractament (mitjanes) de les dades disponibles en la bibliografia actual 
(GIBERT, 1997; MORENO I MUÑOZ, 1988; AMENGUAL I SERRA, 2008 i SÀNCHEZ-
CUENCA, 2010). 

A manera de resum podem definir la pedra de marès com un material constituït 
principalment per carbonat càlcic, d’una alta porositat, en general molt tou i d’una resistència a 
compressió molt baixa en comparació a altres pedres utilitzades com a materials de 
construcció. El marès presenta diferències de textura, porositat i sobretot grau de cimentació, 
que li confereix un índex de duresa molt diferent, la qual cosa dóna lloc a diverses varietats que 
són apreciades per a usos diversos. Aquesta variabilitat fa que el marès sigui un material 
difícilment estandaritzable i/o homologable. 
 
Classificació i caracterització específica 
 

S’han agrupat les diferents varietats de marès existents a Mallorca, atès bàsicament el 
seu origen cronostratigràfic, procedència i característiques intrínseques, resultant un total de 8 
tipus (Fig. 1; Taula 1). 

Per a cada tipus de marès es descriuen els següents apartats: Concepte.- Definició 
bàsica del tipus dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca; Denominació tradicional.- Noms 
tradicionals i/o comercials; Unitat estratigràfica.- Denominació formal del conjunt d’estrats de 
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procedència; Edat.- Edat de la roca, indicant, en el seu cas, el tipus de mètode utilitzat per a la 
seva determinació; Distribució.- Localització espacial de les explotacions dins l’illa de Mallorca; 
Litologia.- Composició, estructura i granulometria de la pedra; Paleontologia.- Contingut fòssil; 
Ambient sedimentari.- Paleoambient (fàcies) de formació de la roca. Característiques 
intrínseques específiques.- Característiques físicomecàniques més destacades (color, densitat, 
porositat, resistència, duresa, ...); Explotacions tipus.- Principals pedreres, amb indicació del 
municipi; Estat explotació.- Estat actual de l’activitat extractora; Observacions.- Usos específics, 
aspectes històrics-etnològics, varietats, etc. 
 
a) Tipus Q (eolianites del Plistocè mitjà-superior) 
 

Concepte.- Correspon al marès eòlic, normalment laminat (Làms. 1, A; 2, E), explotat al 
litoral de l’illa. Es tracte del marès de formació més moderna que s’ha explotat a l’illa de 
Mallorca. 

Denominació tradicional.- Marès de marina, marès de llivanya. 
Unitat estratigràfica.- Plistocè mitjà-superior. Hemicicles B i C de BUTZER (1975). 

Sistemes dunars corresponents a las dues darreres glaciacions Riss i Würm. 
Edat.- CUERDA et al. (1982) daten els nivells eòlics de les pedreres des Carnatge-Son 

Mosson dins del Riss-Würm correlacionant-los amb nivells marins des Camp de Tir. CUERDA 
(1975) indica que les dunes del Riss (∼125.000 anys) solen ocupar una amplia franja costanera, 
penetrant quan es desplacen sobre les planes baixes, però sense arribar a molta altura. 
GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ et al. (2001) també daten els nivells dunars explotats a les pedreres 
de ses Cadenes i San Francisco (Platja de Palma) com a pertanyents a l’últim i penúltim estadis 
glacials Würm i Riss (≤125.000 anys). Els sistemes dunars i paleosòls de les pedreres de 
s’Estret des Temps (Santanyí) han estat datats mitjançant tècniques radiomètriques C14 
(CLEMMENSEN et al., 2001; FORNÓS et al., 2002) en edats de 41.000 i 28.980 anys, el que 
implica que aquests dipòsits dunars correspondrien al últim estadi glacial (Würm, MIS-3) 
(FORNÓS et al., 2007). 

Distribució.- Les antigues explotacions les trobam principalment a la costa sud de l’illa 
però també al E i W de l’illa (cala Sant Vicenç, Sant Elm, ...), amb força concentració al litoral 
de Palma, Llucmajor, ses Salines i Santanyí. Les pedreres en general són poc extenses però 
nombroses, excavades a cel obert sobre les formacions dunars fòssils a les zones de costa 
baixa (Palma, Campos, Ses Salines, Alcúdia), els illots, i formacions dunars fòssils tipus cliff-
front (adossades) i cliff-top (sobreposades) als penya-segats (Andratx, Calvià, Llucmajor, 
Santanyí). 

Litologia.- Eolianites carbonatades formades per arenes bioclàstiques compostes en 
més d’un 90% per components esquelètics carbonatats. També poden presentar alguns grans 
de quars en petita proporció. La mineralogia es calcítica, encara que hi pot haver una petita 
proporció (<10%) d’aragonita i dolomita. La laminació normalment presenta estratificació 
encreuada i trams amb ondulació per vent (wind ripple). Poden presentar nivells intercalats de 
depòsits col·luvials i paleosòls. Les formacions on s’extreu aquest marès, presenten un alt grau 
de classificació d’arenes distribuïdes en làmines en cicles alternants d’arenes fines i gruixades 
(laminació, Làms. 1, A; 2, E). Sol presentar una baixa cimentació, tipus vadosa (esdevinguda 
sobre la capa freàtica), alternant làmines amb diferent grau de cimentació. Predominen els 
grans de mida arena mitjana a molt granada (1/4-2,0 mm) ben classificats. 

Paleontologia.- Entre els bioclasts destaquen els fragments d’algues coral·linàcies, 
mol·luscs, equinoïdeus (pues de bogamarí), foraminífers bentònics, briozous. Les làmines 
poden presentar bioturbació per icnites (petjades fòssils, Làm. 2, E) del bòvid Myotragus 
balearicus Bate, 1909 (icnoespècie Bifidipes aeolis Fornós et al., 2002), traces d’insectes i 
rizoconcrecions (motlles d’arrels). 

Ambient sedimentari.- Sistemes dunars i paleosòls d’alteració de les dunes. La variació 
rítmica observada en les diferències de cementació (laminació) pot ésser atribuïda a variacions 
estacionals (alternança de períodes humits-secs) característiques del clima de la regió 
mediterrània (FORNÓS et al., 2002). 

Característiques intrínseques específiques.- Sol presentat un color ataronjat molt pàl·lid 
(10YR 8/2) i elevada porositat interpartícula. 

Explotacions tipus.- Es Carnatge, ses Cadenes (Palma); ses Olles, ses pedreres de la 
Seu (Llucmajor); ses Covetes (Campos); s’Estret des Temps, ses Piquetes (Santanyí). 
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Estat explotació.- Actualment només queden una pedrera activa en procés 
d’abandonament a la zona posterior de la Platja de Palma. Les pedreres de la vorera de mar ja 
no s’exploten. 

Observacions.- Es caracteritza per una clara estratificació que en facilitava l’extracció 
de peces de poc gruix (5-3 cm) o llivanya utilitzades per a la construcció de mitjanades, 
paviments i sostrades, en aquest darrer cas disposades sobre les bigues i recobertes per les 
teules. Antigament era transportat per via marítima fins a Palma on els cantons eren 
descarregats a peu de murada per a la seva venda i distribució als diferents llocs de 
construcció (HABSBURG-LOTHRINGEN, 1871; ROSSELLÓ, 1964). 
 
b) Tipus PQ (eolianites del Plioquaternari) 

 
Concepte.- Engloba el marès eòlic corresponent a formacions dunars del Plistocè 

inferior i de les fàcies eòliques regressives del Pliocè. 
Denominació tradicional.- Marès vermell, marès comú, marès de Petra, marès de 

Galdent. 
Unitat estratigràfica.- Fàcies eòliques de la formació Calcarenites de Sant Jordi 

(POMAR et al., 1983). Hemicicles D, E i F de BUTZER (1975). Sistemes dunars des de les 
primeres glaciacions pliocenes fins a la glaciació Mindel. 

Edat.- Plistocè inferior-Pliocè s.l. (∼3,6-0,8 Ma). Les dunes fòssils molt allunyades de la 
costa i/o situades altures de l’ordre dels 100 m o més, s’han de considerar com a corresponents 
al Plistocè inferior o més antigues (CUERDA, 1975). COLOM et al. (1968), CUERDA et al. 
(1969) i ROSSELLÓ (1971) es refereixen expressament a als dipòsits dunars situats a 150-160 
m d’altitud a Llucmajor (Galdent, Son Fullana, Son Mulet, Son Lluís) i Campos (Son Grau) com 
un paleolitoral pliocè de terrasses marines i dunes. 

Distribució.- Plataforma de Llucmajor, conques de Palma, Campos i Alcúdia-sa Pobla, i 
zona de Petra. Algunes explotacions a la zona de Sta. Maria del Camí i cubeta de Manacor. 
Situades des de prop de la costa i fins altures de 220 m cap a l’interior de l’Illa. 

Litologia.- Eolianites, de tons ataronjats o rogencs. Presenten estratificació encreuada a 
gran escala i angle i bioturbació per rizoconcrecions. Poden presentar nivells intercalats de 
depòsits col·luvials i paleosòls en forma de llims vermells. Normalment contenen una petita 
proporció grans de quars. Alguns maresos d’aquest tipus com el de sa Sínia Nova (Manacor) 
pot presentar certa dolomització (0,4%, AMENGUAL i SERRA, 2008). Presenta un gra mida 
arena mitjana a granada (1/4-1,0 mm), normalment ben classificat. 

Paleontologia.- Entre els bioclasts que el componen destaquen els foraminífers litorals, 
així com fragments d’algues, d’equinoïdeus i de mol·lusc resedimentats. Normalment presenten 
traces d’arrels (rizoconcrecions), gasteròpodes pulmonats (terrestres) i càmeres de pupació 
d’insectes (MAS i RIPOLL, 2010), més abundants a les zones adjacents als nivells de 
paleosòls. 

Ambient sedimentari.- Sistemes dunars, formats en períodes de clima sec, i paleosòls 
d’alteració, corresponents a períodes més humits. L’acumulació d’aquets dipòsits dunars 
interiors coincidiria amb episodis regressius, corresponents a retirades de la mar. La 
concentració d’aigües en forma de gel als pols durant les glaciacions plioplistocenes hauria 
provocat la conseqüent retirada de la mar que va deixar emergides extenses àrees de fons 
marins arenosos que serien acumulats per l’acció del vent en forma de dunes que avançaven 
cap a l’interior de l’illa (Cuerda, 1975). Aquestes acumulacions poden formar potents dipòsits 
dunars adossats al relleu preexistent Galdent (Llucmajor); Son Toni Amer, Can Banyeta 
(Campos); Cas Villafranquer (Petra); sa Murtera, sa Sínia Nova (Manacor). 

Característiques intrínseques específiques.- Sol presentar colors entre taronja molt 
pàl·lid (10YR 8/2) i taronja moderadament roig (10R 6/6). En general, destaca per la seva 
elevada porositat oberta i baixa duresa. 

Explotacions tipus.- Son Mulet, Galdent (Llucmajor), Cas Villafranquer, Can Bon Jesús 
(Petra), es Figueral, Can Banyeta, Son Toni Amer (Campos), sa Murtera, sa Sínia Nova 
(Manacor). 

Estat explotació.- Existeixen bastants de pedreres en actiu. Es tracte d’un tipus de 
marès força utilitzat tant antigament com a l’actualitat. 

Observacions.- El de Galdent (Llucmajor) és un marès de qualitat (marès bo), format en 
un ambient eòlic, de gra mitjà a gruixut, molt homogeni, dur i amb força demanda per a la 
construcció d’acabats, arcs, finestres, cadenes cantoneres, etc. 
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El marès de Son Toni Amer (Campos) és un marès brescat que es caracteritza per 
presentar moltes rizoconcrecions (estructures d’arrels fòssils) i inclusions argiloses vermelles. 

Alguns maresos d’aquest tipus, com els de sa Murtera i sa Sínia Nova, presenten un 
aspecte finament laminat (pentinat). Les peces de marès corresponents a nivells fortament 
recristal·litzats i durs de la pedrera de sa Sínia Nova (Manacor) han admès fins i tot el polit. 

Algunes pedreres de marès tipus PQ poden explotar també, als seus nivells més 
inferiors, marès marí tipus P2 (Can Casetes, Son Grau-Son Oliver), ja que el transit de nivells 
marins i platges (P2) als nivells eòlics (PQ) esta constituït per una seqüència normal regressiva 
(retirada del mar). 
 
c) Tipus P2 (biocalcarenites marines del Pliocè) 

 
Concepte.- Marès corresponent a les fàcies marines calcarènitiques del Pliocè. 
Denominació tradicional.- Marès “de Porreres” i marès groc de Llucmajor. 
Unitat estratigràfica.- Fàcies marines de la formació Calcarenites de Sant Jordi 

(POMAR et al., 1983). 
Edat.- Pliocè mitjà-superior (∼3,6-2,5 Ma). Alguns depòsits calcarenítics litorals pliocens 

(Calcarenites de Sant Jordi) situats a més altura, als marges de les conques, poden ésser 
cronostratigràficament equivalents als dipòsits calcilutítics profunds (Calcisiltites de Son Mir, 
POMAR et al., 1983) situats als depocentres de les conques (MAS, 2011), podent arribar així 
fins al Pliocè inferior (5,3 Ma). 

Distribució.- El marès o pedra “de Porreres” prové de les pedreres subterrànies de Son 
Grau-Son Oliver-Son Rossinyol, situades al N de la conca de Campos, mentre que el marès 
groc s’explota en un conjunt de pedreres a cel obert que es situen a la part oriental de la conca 
sedimentaria de Palma, dins el terme de Llucmajor als voltants de la línia de partió amb el 
terme de Palma (Torrent des Jueus-Torrent de Son Monjo-Barranc de Can Casetes). 

Litologia.- Biocalcarenites d’aspecte massiu i molt biotorbades. Normalment contenen 
una petita proporció grans de quars. Pot aparèixer una lumaquel·la massiva (Rudstone) de 
bivalves i altres mol·luscs, dels que únicament es conserva el motlle, excepció feta dels ostrèids 
i pectínids (copinyat). Presenten una elevada porositat i estratificació encreuada. La base pot 
constituir una transit gradual cap a capes calcilsiltítiques (P1) o una lumaquel·la transgressiva 
sobre materials pre-pliocens (principalment sobre el Messinià). La granulometria és d’arena 
molt fina a mitjana (1/6-1/2 mm), amb el gra molt ben classificat. 

Paleontologia.- Pot contenir restes d’algues calcàries, foraminífers litorals (Ammonia, 
Cibicides, Elphidium), ostracodes, pectínids, gasteròpodes i altres mol·luscs, coralls solitaris, 
equinoïdeus, crustacis, peixos (MAS, 2000) i restes de mamífers marins (MAS, 2004). Els 
nivells de lumaquel·les (copinyat) estan formats per motlles de mol·luscs, bàsicament motlles 
de bivalves (copinyes) i algun gasteròpode que li confereixen una gran porositat. Per mor de la 
dissolució normalment només es conserven les closques calcítiques (ostrèids, pectínids), 
havent-se dissolt totalment les aragonítiques. Corresponen a nivells de platges en les que 
normalment hi son identificables bivalves (cardítids, Ostrea spp., Pecten sp., Callista italica, 
Panoplea glycimeris, Gari labordei), gasteròpodes (Strombus coronatus [Làm. 2, C-D], Conus 
sp.) i dents de peixos. 

Ambient sedimentari.- En general correspon a una seqüència marina litoral regressiva 
amb fàcies deltaiques i nivells de platges (depòsits shoreface i foreshore). 

Característiques intrínseques específiques.- El denominat marès “de Porreres” 
presenta colors que van del taronja molt pàl·lid (10YR 8/2) al rosa moderadament ataronjat 
(5YR 8/4), mentre que el marès groc presenta un color groc grisenc (5Y 8/4). Destaca per la 
seva alta porositat oberta i capacitat d’absorció. Es tracta d’un material en general molt blan. 

Explotacions tipus.- Molar de cala Pi, Can Casetes-Can Ramis, sa Cova, Son Monjo 
(Llucmajor); Son Grau, Son Oliver (Campos). 

Estat explotació.- Actualment només existeixen dues explotacions en actiu, Son Grau a 
Campos i Can Casetes-Can Ramis a Llucmajor. 

Observacions.- El denominat marès “de Porreres” realment prové del terme de 
Campos, bàsicament a les pedreres de Son Grau-Son Oliver-Son Rossinyol. Contràriament al 
que el seu nom indica, el marès o pedra “de Porreres”, mai ha estat explotat dins del terme de 
Porreres i la seva atribució a aquest municipi probablement es degui a que l’accés a les 
pedreres sempre s’ha fet des d’un camí que parteix del nucli urbà de Porreres (camí de ses 
Pedreres) o/i que els treballadors d’aquestes pedreres han estat quasi bé sempre d’aquest 
municipi. 
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Es tracte d’un marès rossenc de gra fi i compacitat regular però molt absorbent que 
amb el temps pren una pàtina de color gris que li tanca els porus i el fa menys permeable. 
Aquesta pedra, que s’extreu en grans blocs de les pedreres subterrànies de Son Grau, és molt 
emprada a Mallorca en la construcció de façanes, motllures, balcons, etc., perquè és de molt 
fàcil de treballar (FULLANA, 1974). Aquest tipus de marès el podem trobar a les façanes 
d’alguns edificis emblemàtics del modernisme a Palma com el Cercle Mallorquí o el Gran Hotel 
(SÀNCHEZ-CUENCA, 2010) o a la mateixa església de Porreres (BARCELÓ-CRESPÍ, 1989; 
AMENGUAL i SERRA, 2008). 

Actualment el marès de Son Grau (Campos) es comercialitza en dues variats de color, 
Porreres blanc (color 10YR 8/2) i Porreres vermell (color 5YR 8/4). 

A Son Monjo (Llucmajor) es van explotar amb finalitats ornamentals les llesques 
(peces) d’un marès força acopinyat corresponent als nivells de lumaquel·la (Rudstone) de 
motlles de mol·luscs. En es Molar de Cala Pi (Llucmajor) nivells més fins i durs d’aquesta 
lumaquel·la pliocena van ésser explotats durant l’època preromana per a l’elaboració de moles 
de molí. 

Algunes pedreres de marès tipus P2 poden explotar també, als seus nivells superiors, 
marès eòlic de tipus PQ (Can Casetes, Son Grau, Son Oliver), ja que el transit de nivells marins 
i platges (P2) als nivells eòlics (PQ) superiors, esta constituït per una seqüència normal 
regressiva (retirada del mar). 

ROSSELLÓ (1971) indica que aquest tipus de marès ha estat explotat des de fa segles 
atesa la seva alta qualitat i que a les pedreres de Son Mulet (Llucmajor) i Son Grau (Campos) 
es va cercar particularment el nivell inferior (marí), de millors condicions per a la construcció, 
mitjançant galeries subterrànies, que en el cas de la segona pedrera arriben a tenir varis 
kilòmetres de recorregut. 
 
d) Tipus P1 (calcisiltites marines del Pliocè) 

 
Concepte.- Es tracte d’un marès groc molt llimós (de gra molt fi), normalment de baixa 

consistència, constituït bàsicament per calcisiltites corresponents a les parts més profundes 
dels sediments pliocens. Aquest marès presenta dos subtipus que passen gradualment d’un 
marès calcisiltític molt fi (corresponent a fàcies més profundes) a un marès lumaquèl·lic més 
grosser però que conserva la matriu calcisiltítica, corresponent a fàcies més proximals (Làm. 1, 
B). 

Denominació tradicional.- Marès groc argilós, marès de Sta. Eugènia, terreny de cases. 
Unitat estratigràfica.- Formació Calcisiltites de Son Mir (POMAR et al., 1983), 

denominada també Margues amb Amusium (GARCÍA-YAGÜE i MUNTANER, 1968). 
Edat.- Es considera que l’edat d’aquests nivells és Pliocè inferior (∼5,3-3,6 Ma) en base 

al seu contingut en microfauna de foraminífers (COLOM, 1980, 1985). Biozones N18-N19 de 
Blow (ALVARO et al., 1984). El marès P1 extret dels nivells superiors més grossers amb molta 
de lumaquel·la, pot ésser cronostratigràficament equivalent al tipus P2 (Pliocè mitjà-superior). 

Distribució.- Les pedreres es situen bàsicament als nivells que afloren a la conca d’Inca 
als voltants de la denominada falla de Sencelles (Sta. Eugènia, Biniali, Sencelles, Llubí, torrent 
de Vinagrella). Aquesta distribució possiblement es deguda a que l’acció de la falla ha fet 
aflorar aquests nivells de calcisiltites, que normalment apareixen en sondejos a zones més 
profundes de la conca sedimentaria. 

Litologia.- Calcisiltites de color groc a groc pàl·lid molt característic. Normalment 
presenta un aspecte massiu (Làm. 1, B) amb nivells remoguts per l’acció d’organismes 
(bioturbació) però també poden presentar nivells de passades cícliques detrítiques que li 
confereixen un aspecte més laminat. Les valves d’Amusium poden trobar-se en posició 
horitzontal segons l’estratificació o bé localment fragmentades per carga. Els nivells 
lumaquèl·lics presenten forta bioturbació. Normalment presenta un gra de mida arena molt fina 
(1/16-1/8 mm) a llim (<1/16 mm). 

Paleontologia.- Es caracteritzen per la presència abundant de bivalves pelàgiques 
(Amusium, Neopycnodonte), petits pectínids (Chlamys), escafòpodes (Dentalium), briozous, 
braquiòpodes (Terebratula), equinoïdeus (Schizaster), restes de peixos i gran quantitat de 
foraminífers planctònics (bàsicament globigerínids) i bentònics que conformen gran part de la 
pedra (MOREY i MAS, 2009). 

Ambient sedimentari.- Corresponen a una sedimentació detrítica de fàcies de 
plataforma distal profunda en una conca oberta subsident. Complex deltaic (fàcies distals 
prodelta) alimentat bàsicament per la denudació del relleu de les serres (ALVARO et al., 1984; 
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SIMÓ i RAMÓN, 1986). Els nivells lumaquel·lics correspondrien a fàcies més proximals (menys 
profundes) de la zona infralitoral o avantplatja. 

Característiques intrínseques específiques.- Generalment de color groc grisenc (5Y 
8/4). Es tracta d’un material porós molt blan. 

Explotacions tipus.- Ses Coves, Son Palou, es Monument (Sta. Eugènia); camí des 
Terrer Blanc (Sencelles), Ca na Pirris, Can Planxador-Son Bernat (Llubí). 

Estat explotació.- Actualment ja no s’explota. 
Observacions.- Antigament els cantons eren extrets en petites pedreres improvisades 

per tot arreu allà on hi afloren sediments practicables mínimament consistents (MAS in 
MOREY, 2009). 
 
e) Tipus M (calcària oolítica del Messinià) 

 
Concepte.- Calcària oolítica messiniana força coneguda i emprada tant a la construcció 

com en la talla artística. 
Denominació tradicional.- Pedra o pedreny (o pedrenc) de Santanyí. 
Unitat estratigràfica.- Complex Carbonàtic Terminal (ESTEBAN, 1979), més 

concretament Unitat Oolítica (FORNÓS, 1983) de la formació Calcàries de Santanyí (POMAR 
et al., 1983). 

Edat.- Per a la seva ubicació entre la Unitat d’Esculls (POMAR et al., 1983) i el Pliocè 
es pot situar aquesta unitat dins del Messinià superior. El Complex Carbonàtic Terminal ha 
estat datat a la Mediterrània occidental entre els 5,6-5,45 milions d’anys (BOURILLOT et al., 
2010). 

Distribució.- Explotacions limitades a la zona litoral i prelitoral del llevant de Mallorca, 
entre Portocolom (Felanitx) i Cala s’Almonia (Santanyí). 

Litologia.- Grainstone oolític o calcària oolítica, classe arenita. Formada principalment 
per ooides units per ciment carbonàtic. Els ooides o oòlits, són grànuls carbonàtics esferoïdals 
de diàmetre < 2 mm amb estructura formada per un nucli detrític (un gra de quars, un peloide, 
un fragment esquelètic, un tros d’un altre ooide trencat) envoltat d’un embolcall de làmines 
carbonàtiques concèntriques. Son abundants les estructures de corrents, principalment 
estratificacions encreuades (crossbedding). Nivells d’intraclasts en forma de còdols blans (soft 
pebbles). En vertical presenta una seqüència granocreixent (FORNÓS, 1983; FORNÓS i 
POMAR, 1983). Presenta un gra mida arena molt fina a mitjana (1/16-1/8 mm) molt ben 
classificat i força cimentat. 

Paleontologia.- Llevat de l’abundància d’estructures formades per l’acció de 
cianobacteris (microbialites) en forma d’oncòlits i estromatòlits, solen ésser molt pobres en 
fòssils. Pot presentar microforaminífers (miliòlids, Ophtalmidium, Ammonia, Glomospira), 
gasteròpodes i ostracodes (ALVARO et al., 1984). 

Ambient sedimentari.- Corresponen a fàcies litorals i intermareals (sand shoal), que en 
el seu conjunt registren un nivell marí polsant i ascendent, corresponent a una transgressió 
marina. 

Característiques intrínseques específiques.- Presenten color gris groguenc (5Y 8/1). 
Destaca, sobre tots els altres tipus, per presentar una porositat oberta baixa (∼ 6%) de 
conductes mal comunicats, que el fan molt poc permeable a l'aigua, però que quan aquesta hi 
penetra, llavors també resulta difícil d’eliminar. Presenta densitat aparent i resistència altes. 

Explotacions tipus.- Cas Corso, Can Cirerol (Felanitx), Son Jordà (Santanyí). 
Estat explotació.- Varies pedreres en actiu a Santanyí i Felanitx. Actualment només 

queden dues explotacions dins del terme de Santanyí, població que li ha donat el nom. 
Observacions.- Es tracta d’una pedra que és molt apreciada per a la construcció 

d’acabats i escultura. El front de la pedrera està format per trams ben diferenciats, ja que 
sedimentològicament els nivells que formen la unitat de Calcàries de Santanyí es troben 
perfectament definits. De dalt a baix, en explotació podem distingir 5 trams i qualitats ben 
diferenciats (modificat a partir de RAMIS, 2003): 

1. Roca: Pell de la pedrera, molt dura a conseqüència de l'absorció de sals procedents 
del terreny. Gruix habitual entre uns mm fins 3-5 cm. Ocasionalment es poden trobar blocs de 
bon gruix, de fins a 1 m; 

2. Randat: Porós, estrats amb alvèols, amb un gruix d'uns 10-25 cm (grainstone oolític 
amb motlles d’intraclasts); 

3. Pedra fina: Pedra homogènia, perfecta per a la talla delicada, utilitzada 
tradicionalment en treballs de talla; 
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4. Favat: Semblant al randat, però en aquest cas la majoria de forats conserven els 
còdols originals (grainstone oolític amb intraclasts), el que li dóna aspecte de torró. El nom ve 
de la forma ovalada dels còdols que recorda a la lleguminosa (fava). Utilitzat en exteriors, per 
exemple, en les torres de la Llonja de Palma; 

5. Bona: De major duresa i homogènia. Correspon a les denominades fàcies litorals de 
seqüències de barres de platja en forma de suaus línies corbes que marquen les formacions 
estromatòlitiques i les estructures de corrent (crossbedding). 
 
f) Tipus T2 (calcisiltites i calcarenites del Tortonià superior) 

 
Concepte.- Marès blanc d’origen marí explotat principalment a la zona de Muro-Sta. 

Margalida i a la marina de Llucmajor. 
Denominació tradicional.- Marès blanc, marès de Muro, marès de Cas Busso. 
Unitat estratigràfica.- Fàcies distals (talús-plataforma) de la Unitat d’Esculls (POMAR et 

al., 1983). 
Edat.- Tortonià superior-Messinià (vegeu POMAR et al., 1996), Biozona N17 de Blow 

(BIZON et al., 1973). Aproximadament 6-7 Ma. 
Distribució.- Conques de Palma i Muro-Sta. Margalida. Plataforma de Llucmajor. Litoral 

i prelitoral de Manacor i Calvià. 
Litologia.- Corresponen a calcisiltites i calcarenites blanques localment dolomititzades. 

Es tracte d’un packstone-wakestone en el que predomina la matriu sobre el ciment. Presenten 
força bioturbació i es disposen en capes mal definides subhoritzontals o amb suau 
cabussament de 5-10º (clinoforms). Alguns maresos de la zona de Muro poden presentar una 
forta dolomització (>50%, AMENGUAL i SERRA, 2008). Generalment presenta un gra que pot 
anar d’arena fina fins a molt granada (1/8-2,0 mm) mal classificat. 

Paleontologia.- Conté foraminífers planctònics i bentònics, equinoïdeus sedimentívors 
(Clypeaster [Làm. 2, A]), gasteròpodes (Conus), ostrèids (Neopycnodonte, Ostrea), pectínids i 
motlles d’altres bivalves. Localment contenen abundants rodòlits (Làm. 2, B) o biostromes 
d’algues rodofícies (Làm. 1, C). Ocasionalment fragments de coralls i segments d’Halimeda. El 
marès de Cas Busso (Llucmajor) pot presentar un espectacular floatstone d’ostres, ben 
conservades atesa la seva composició calcítica, mostrant multitud de valves seccionades pel 
disc que talla la pedra per a la seva extracció. 

Ambient sedimentari.- Corresponen a fàcies de plataforma oberta i talús distal d’uns 50-
70 m de profunditat. POMAR et al. (1996) distingeixen dues litofàcies diferents, una dominada 
per algues roges (rhodalgal) i una altra per foraminífers i mol·luscs (foramol). 

Característiques intrínseques específiques.- Color blanc (N9). En general presenta alta 
densitat i resistència. 

Explotacions tipus.- Son Morei, Son Auba, Vinromà (Muro); sa Teulada, Vernissa Vell 
(Sta. Margalida); Cas Busso, Son Rafeló (Llucmajor), Sta. Bàrbara (Manacor), Cova de la Mare 
de Deu-Portals Vells (Calvià). 

Estat explotació.- Diverses pedreres en actiu a Sta. Margalida, Muro i Llucmajor. 
Observacions.- Amb el marès blanc extret de les pedreres de s’Àguila (marina de 

Llucmajor), propietat del Marquès de Vivot, es va construir l’interior de l’oratori-panteó de la 
possessió de sa Torre de Llucmajor (propietat de Catalina Zaforteza Villalonga) (HABSBURG-
LOTHRINGEN, 1871). 

De les pedreres de Vinromà (Muro) és el marès utilitzat per construir l’edifici de l’estació 
del ferrocarril d’Inca. El marès de Muro-Sta. Margalida ha estat àmpliament utilitzat per a la 
construcció d’edificacions d’aqueixes i altres poblacions, així com pels arcs d’entrada d’algunes 
cases de Palma (HABSBURG-LOTHRINGEN, 1871). Segons l’Arxiduc aquest tipus de marès 
presenta una duresa mitjana que augmenta a la intempèrie. 
 
g) Tipus T1 (calcisiltites del Tortonià inferior) 

 
Concepte.- Marès de qualitat mitjana de colors bruns explotat antiguament a la zona 

NW de la conca de Palma (Làm. 1, D). 
Denominació tradicional.- Marès de Bellver. 
Unitat estratigràfica.- Unitat de Calcisiltites amb Heterostegina (POMAR et al., 1983). 
Edat.- Tortonià inferior, biozona N16 de Blow (ALVARO et al., 1984). Aproximadament 

10-11 Ma. 
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Distribució.- Unes poques explotacions a la zona NW de la ciutat de Palma i al litoral de 
Calvià (sector SW de la badia de Palma). 

Litologia.- Calcisiltites i calcarenites bioclàstiques amb presència local de passades 
conglomeràtiques i signes d’estratificació entrecreuada. Presenten fracturació distensiva. El gra 
normalment és de mida d’arena molt fina (1/16-1/8 mm) a llim (<1/16 mm). Pot presentar 
nivellets de còdols, mida grava (2-64 mm). 

Paleontologia.- Contenen foraminífers (Heterostegina, Amphystegina, Ammonia, 
Elphidium, miliòlids), equinoïdeus (Amphiope bioculata, Clypeaster marginatus, Schizaster sp., 
Scutela sp.), algues rodofícies, bivalves (Ostrea sp., pectínids), escafòpodes, briozous i dents 
de peixos. Alguns nivells presenten força bioturbació amb les icnoespècies Ophiomorpha isp., 
Thalassinoides isp. i cf. Lapispira isp., corresponents a galeries excavades per crustacis, 
possiblement per Callianassa sp. (GIBERT et al., 2011). 

Ambient sedimentari.- Dipòsits near-shore (platges) i fan-delta retreballats, amb clara 
influència continental. 

Característiques intrínseques específiques.- En general, de color taronja grisenc (10YR 
7/4). 

Explotacions tipus.- Pedreres de Bellver-Puig de sa Mesquita, pedreres sa Fontsanta 
de sa Teulera (Palma); Torrenova, Cala Vinyes (costa de Calvià). 

Estat explotació.- Actualment no existeixen explotacions actives. Aquest marès es va 
deixar d’explotar dins la segona meitat del segle XIX. 

Observacions.- JOVELLANOS (1806) indica que aquest tipus de marès va ésser el 
principal material utilitzat en la construcció del Castell de Bellver (Làm. 1, D), extret de les 
mateixes pedreres existents sota el castell, en el que també es van utilitzar, en menor quantia, 
marès de Portals (tipus T2) i pedra de Santanyí (tipus M). La gran quantitat de pedra extreta 
baix el castell i la llargària d’algunes galeries, fa pensar que també va servir per a construir 
altres edificis de Ciutat, com la Seu o l’església de Santa Creu. Els picapedrers solien marcar 
les pedres que realitzaven, amb un nom o símbol, als efectes de cobrament dels seus sous. 
Aquests símbols encara es poden veure en moltes peces de l’edifici del castell. 

FERNÁNDEZ-LEGIDO i VALERO (2010) indiquen que el 1851, Jaume Conrado regalà 
blocs de marès per a la reconstrucció de la façana principal de la Seu, que s’havia vist afectada 
per un moviment sísmic (vegeu BOUVY, 1851,1953; PUJÓ, 1951). El marès fou extret de les 
pedreres de la Fontsanta, situades en terrenys de la Teulera i de Son Puigdorfila (Palma). El 2 
d’abril de 1867, Marià Conrado (fill de Jaume) acordà amb el bisbat que regalaria el marès 
necessari per construir l’església de la Immaculada Concepció (Sant Magí), extret de les 
pedreres de la Fontsanta de sa Teulera. 

Segons l’Arxiduc (HABSBURG-LOTHRINGEN, 1871) de les pedreres de sa Fontsanta 
de sa Teulera (Palma) es va extreure un marès molt semblant al de Bellver utilitzat per construir 
les façanes de la Catedral i d’altres cases de Palma. Aquest marès també es va utilitzar per 
aixecar el pont de la plaça de Sóller i les voltes dels dos ponts  del ferrocarril al Pont d’Inca. 
L’explotació d’aqueixes pedreres fou tan intensa que en elles existien grans corredors 
soterranis, on per ordre municipal a l’any 1870 hi van ésser allotjats gran nombre de persones 
afectades per un brot de febre groga. En relació a les pedreres de Castell de Bellver, indica que 
probablement van ésser explotades per a la construcció del propi castell i que a finals del segle 
XIX ja mantenien les entrades clausurades. 

Aquest tipus de marès es correspondria cronostratigràficament amb la majoria marès 
explotat a la veïna illa de Menorca, corresponent a la Unitat Inferior de Barres (OBRADOR i 
POMAR, 2004) o Unitat Intermèdia (ROSELL i LLOMPART, 2002) del Miocè menorquí. 
 
h) Tipus S (calcilutites i calcarenites del Languià-Serraval·lià) 

 
Concepte.- Aquest tipus de marès, que correspon a dipòsits marins carbonàtics del 

Miocè mitjà, presenta dos subtipus ben diferenciats, el subtipus (a) corresponent a un marès 
blanc fluix i pulverulent explotat antigament a Felanitx i Manacor (Làm. 1, E-F), i el subtipus (b) 
corresponent a nivells molt més durs que encara s’exploten al S de Felanitx. 

Denominació popular.- Marès de Felanitx o marès de sa Mola (subtipus a). Actualment, 
al subtipus (b),  també se’l denomina pedra de Felanitx o marès brossenc. 

Unitat estratigràfica.- Calcàries de Son Talent (Pomar et al., 1983), que es corresponen 
amb la Unitat Carbonàtica Serraval·liana (ÁLVARO et al., 1984) i la Seqüència Carbonàtica de 
Manacor (TM. 2.1) (SIMÓ i RAMÓN, 1986). Aquest seria l’únic tipus de marès de Mallorca 
afectat per moviments sinorogènics de la tectònica alpina. 



Estudis Baleàrics 100/101                                                                                                                            Guil lem Mas Gornals  

Edat.- Mentre ÁLVARO et al. (1984) i SIMÓ i RAMÓN (1986) situen aquestes 
formacions al Serraval·lià inferior, POMAR et al. (1983) les situen en una edat Languià superior-
Serraval·lià. Llavors tendria una edat propera als 14 Ma. 

Distribució.- Explotacions reduïdes a la zona de Felanitx i de la doble cubeta Manacor-
Sta. Sirga. 

Litologia.- Calcaries marines bioclàstiques, amb un elevat contingut en fòssils. En 
relació als nivells explotats existeixen dues litologies (subtipus): a) calcilutites bioclàstiques de 
textura wakestone-packstone amb matriu blanca pulverulenta (Làm. 1, F), gra d’arena fina a 
mitjana (1/8-1/2 mm) mal classificat amb petites passades de còdols paleozoics, mesozoics i 
eocens, així com soft pebbles de la unitat turbidítica subjacent (Formació Turbidites de 
Banyalbufar, RODRÍGUEZ-PEREA, 1984). Els còdols són de dimensions centimètriques a 
subcentimètriques, i es situen flotant en la matriu preferentment a la base i nivells inferiors. 
Presenten porositat intergranular i en càmeres de bioclasts. Poden presentar estructures 
planars penetratives (esquistositat); b) calcarenites massives dures amb els grans de mida 
granada a molt granada (1/2-2,0 mm) molt mal classificat i textura packstone-grainstone. El 
marès brossenc blanc (subtipus b), extret de les capes més inferiors de la pedrera des Camp 
Roig (Felanitx) pot presentar certa dolomització (0,4%, AMENGUAL i SERRA, 2008). 

Paleontologia.- En ambdós subtipus, els components bioclàstics són principalment 
algues rodofícies (Lithotamnium, Lithophyllum) que poden formar rodòlits localment molt 
abundants i disposats en cicles (Làm. 1, E), foraminífers (Amphistegina, Rotalia, Operculina, 
Heterostegina, Orbulina, Globigerinoides, ...), briozous, bivalves (pectínids, ostrèids), 
equinoïdeus i dents de peixos. 

Ambient sedimentari.- Sedimentació carbonatada corresponent a una plataforma 
marina dipositada en una conca interna subsident. 

Característiques intrínseques específiques.- Aquest tipus de marès presenta dues 
textures i dureses ben diferents: subtipus (a) corresponent al marès de color blanc (N9), fluix, 
pulverulent i buidadís (Làm. 1, E-F) que s’explotava antigament a Felanitx (sa Mola) i Manacor 
(sa Real), i subtipus (b) un marès bo, molt dur i atapeït, que s’extreu actualment a Felanitx (es 
Camp Roig) amb les seves varietats blanca (en realitat color taronja molt pàl·lid, 10YR 8/2) i 
vermella (color rosa moderadament ataronjat, 5YR 8/4). El subtipus (b) destaca per la seva 
elevada densitat, resistència mitjana i baix coeficient d’absorció.  

Explotacions tipus.- Subtipus (a): sa Mola (Felanitx), sa Real (Manacor); subtipus (b): 
es Camp Roig (Felanitx). 

Estat explotació.- A la pedrera activa des Camp Roig (subtipus b) s’extreuen 
actualment grans blocs d’un marès dur (pedra de Felanitx o brossenc) amb les varietats 
vermella i blanca destinades bàsicament a forros ornamentals i acabats. El subtipus (b) 
actualment ja no s’explota. 

Observacions.- L’Arxiduc (HABSBURG-LOTHRINGEN, 1871) cita expressament les 
pedreres de sa Mola de Felanitx comparant el seu marès amb el de Muro (tipus T2). És el 
marès de formació més antiga que s’ha explotat a Mallorca. 
 
Conclusions 
 

− El concepte de marès ve definit tant per les característiques intrínseques del propi 
material com pel tractament i ús que se’n pot fer del mateix. El marès s’ha de definir, 
per tant, com una calcarenita, de fàcil treballar i usada com a material de construcció, 
abundant a l’illa de Mallorca.  

− El marès de Mallorca és una roca sedimentaria de naturalesa detrítica calcària, mes o 
menys consolidada, que compren més del 50% d’elements calcaris (bioclasts, 
litoclasts, etc.), d’origen marí o dunar, pertanyents a la fracció arena, amb grans 
compresos entre 2 i 1/16 mm de gruixa aglutinats per ciment. Es tracta d’un material 
constituït principalment per carbonat càlcic, amb una alta porositat, en general molt tou 
i d’una resistència a compressió molt baixa en comparació a altres pedres utilitzades 
com a materials de construcció. 

− La cronostratigrafia del marès de Mallorca inclou des del Serraval·lià-Languià (∼ 14 
milions d’anys) fins el Plistocè superior (∼ 20.000 anys) (Fig. 1). 

− A l’illa de Mallorca, s’han pogut identificar fins a 8 tipus de marès (Taula 1), dels quals 
els 2 de formació més moderna (tipus Q i PQ) són d’origen eòlic mentre que els 6 
restants són d’origen marí. 

−  D’aquets 8 tipus, 3 (tipus Q, P1 i T1) ja no s’exploten ni utilitzen a l’actualitat. 
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− En general, tots els tipus de marès de Mallorca han d’ésser considerats com a calcaries 
blanes o molt blanes. Tan sols el maresos de tipus S (subtipus b, es Camp Roig), tipus 
M (pedra de Santanyí) i alguns del tipus T2 (Muro, Cas Busso) es poden considerar 
calcaries semidures. 

− La variabilitat en les característiques intrínseques (porositat, densitat, cimentació, ...) i 
la irregularitat de resposta (absorció, resistència, ...) fan que el marès sigui un material 
de difícil homologació i estandardització. 

− El marès de Mallorca, juntament amb les pedreres on s’extreu, a més de constituir un 
valuós patrimoni històric-etnològic-cultural, constitueixen també un important patrimoni 
geològic-natural que registre i ens permet seguir l’evolució i la història geològica de l’illa 
durant els darrers 15 milions d’anys, des del Miocè mitjà (Languià-Serraval·lià) fins al 
Plistocè superior. 

− En la restauració d’edificis, en relació a substitució de peces de marès, es fa necessari 
conservar el tipus original de marès per no desvirtuar les característiques patrimonials 
genuïnes.  
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Taula 1 . Classificació tipològica del marès de Mallorca. 
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Fig. 1 . Distribució cronostratigràfica dels diferents tipus de marès. 
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Làm. 1 . Diferents tipus de marès actualment en desús: A) marès tipus Q, de les pedreres de la Platja 
de Palma, amb les laminacions característiques; B) marès tipus P1, de la zona de Sta. Eugènia, de 
color groc i baixa qualitat; C) marès tipus T2, de l’antiga pedrera de la Cova de la Mare de Deu (Portals 
Vells, Calvià), d’aspecte granulat amb infinitat de fragments algals; D) marès tipus T1, dels paraments 
exteriors de la murada del Castell de Bellver (Palma), amb seccions i fragments de l’equinoïdeu aplanat 
Amphiope bioculata (fletxa blanca); E) marès tipus S (subtipus a), de la pedrera de sa Real (Manacor), 
amb gran quantitat de rodòlits algals característics; F) marès tipus S (subtipus a), de les pedreres de sa 
Mola (Felanitx), amb el característic aspecte pulverulent i buidadís. 
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Làm. 2 . Fòssils característics continguts en alguns tipus de marès: A) secció d’un motlle d’un 
equinoïdeu detritívor (Clypeaster sp.) en un cantó de marès tipus T2 de la pedrera de Son Rafeló 
(Llucmajor); B) seccions de rodòlits (algues rodofícies) en una peça de marès tipus T2 de la pedrera de 
Son Rafeló (Llucmajor); C) i D) seccions del gasteròpode Strombus coronatus inclosos en les peces de 
marès tipus P2 (possiblement de les platges pliocenes la zona de Son Mulet-Son Fullana) que forma 
part del parament exterior d’una casa (cap de cantó C/ Antoni Maura amb C/ Antoni Garcies) de 
Llucmajor; E) marès tipus Q de la zona de la platja de Palma mostrant la característica laminació i 
bioturbació per incites (fletxes) de Myotragus balearicus. 
 


