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12.3.4. Es Portitxolet 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 471887/4378898 

 

 Citat per Muntaner i Cuerda (1952). Es tracta d’una caleta completament antropitzada 

que hi ha a l’E des Portitxol (Fig. 12-20). L’únic aflorament de materials quaternaris es troba 

just a l’E de la cala, ja gairebé fora d’ella i no superen el +1 m. És probable que els fòssils es 

recollissin prop d’aquest indret ja que a les etiquetes de la col. Cuerda(1)-SHNB el topònim és 

Portixolet izq. i l’alçada entre +1 i + 1,8 m snm. A l’actualitat no hi ha cap aflorament visible a 

+1,8 m, perquè el passeig marítim i la carretera ho deuen cobrir. També és probable què és 

destruís parcialment a l’hora de fer les construccions anteriors. 

 

Taxon Col C1 Col M 

Glycymeris bimaculata 1  

Glycymeris violascescens 4  

Lima lima 1  

Acanthocardia tuberculata 5  

Balanus perforatus 1  

 

Taula 12-3. Fòssils de la Col·lecció Cuerda(1)-SHNB i de la col. Muntaner-SHNB d’Es Portixolet. 

 

 

              

Fig. 12-21. Tall estratigràfic d’es Molinar-Rotlet segons Muntaner (1957):1. Aluvions pre-tirrenians. 2. 

Terrassa amb Strombus. 3. Costra calcària. 
 

                                       

Fig. 12-22. Fotografia feta prop del port des Molinar cap a llevant. La roca que aflora a la dreta són 

antigues platges del Pleistocè superior. El passeig cobreix una part important d’aquest jaciment d’1,5 km 

de llarg. 
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12.3.5. Es Molinar-Rotlet 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 472218/4378702 

 

 Citat per Cuerda i Muntaner (1952). Aquest jaciment d’1,5 km de longitud (Fig. 12-19) 

està constituït a base de conglomerats molt cimentats i la seva alçada sobre la mar no sobrepassa 

+1m. El dipòsit presenta un recobriment de crosta vermellosa molt dura (Muntaner, 1957). 

 Aquesta primera línia de costa es troba edificada amb la seva major part des de fa 

temps. Ja a la fotografia presentada a l’article fet per Muntaner (1957) d’aquest jaciment, no 

s’observa cap bloc per sobre del jaciment, perquè possiblement els que hi havia s’utilitzaren per 

les soleres de les obres properes. Hores d’ara, la major part del jaciment es troba cobert pel 

carrer i pel passeig marítim (Figs. 12-21 i 12-22) 

  

 

Taxon Col C1 Col M 

Patracentrotus lividus  X 

Arca noae 2,3  

Barbatia barbata  X 

Barbatia plicata 1  

Glycymeris aff. bimaculata  X 

Glycymeris violacescens 2,3  

Lithophaga lithophaga 2*  

Spondylus gaederopus 2,3  

Anomia ephippium 2  

Ostrea edulis 2,3  

Cardita calyculata 1,2  

Acanthocardia tuberculata 1,2,3 X 

Cerastoderma glaucum 1  

Donacilla cornea 3  

Donax trunculus 1  

Irus irus 2  

Patella sp.  X 

Patella caerulea 2  

Patella ferruginea 3  

Bivonia triquetra  X 

Strombus bubonius 1,2,3 X 

Semicassis undulata  X 

Cymatium costatum 2,3 X 

Bursa scrobiculator  X 

Bursa scrobiculator var trinodosa nodulosa 2 X 

Trunculariopsis trunculus 1,2  

Thais haemastoma 2 X 

T. haemastoma var laevis 2  

T. haemastoma var nodulosa 2 X 

T. haemastoma s sp consul  X 

Cantharus viverratus 2  

Conus testudinarius 2  

Conus mediterraneus 2 X 

C. mediterraneus var vayssieri 2  

 

Taula 12-4. Tàxons presents a la col. Cuerda(1)-SHNB i a la col. Muntaner-SHNB. A la col. Cuerda (1) 

hi havia tres denominacions referides a la localitat: (1)- Molinar-Rotlet. (2)- Molinar-sa Caleta. (3)-

Molinar-Torrent Gros.  

A la col. Cuerda(2)-SHNB hi havia un quants de tàxons d’aquesta localitat, entre ells el citat amb un (*). 

A la col. Vicens-SHNB hi ha Strombus bubonius d’una localització propera al Torrent Gros i d’un altre 

distant uns 500 m cap a l’E. També hi ha S. bubonius a la col. Fornés-SHNB. 
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Uns 150 m a l’O de la desembocadura del Torrent Gros, amb motiu de la construcció 

d’uns apartaments a primera línia a principis dels anys 90, varen aparèixer ens uns sediments 

molt arenosos amb una gran quantitat d’Strombus bubonius, i que per fortuna hi ha una mostra a 

la col. Vicens-SHNB. Segons J. Cuerda (com. oral), a Mallorca només havia vist un altre 

jaciment igual de ric amb Strombus que aquest, el de Palma Nova. A la col. Vicens-SHNB 

també hi ha Strombus bubonius procedents d’unes obres a primera línea a uns 400 m al E de la 

localització anterior. 

 Si observam la taula 12-4 veurem que hi ha tota una sèrie de tàxons bioindicadors com 

són: Barbatia plicata, Patella ferruginea, Strombus bubonius, Cymatium costatum, Bursa 

scrobiculator, T. haemastoma ssp. consul, Cantharus viverratus i Conus testudinarius. El 

conjunt anterior indica el MIS 5e. 

 Aquest jaciment és la continuació del jaciment anterior, i està interromput pel port del 

Molinar. Sense cap tipus de dubte és dels afloraments de platja del MIS 5e més grans de 

Mallorca.  

 

12.3.6. “Las Rocas” 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 473486/4377841 

 

Citat per Cuerda i Muntaner (1952). Per damunt de la duna del Riss (=MIS 6e) hi ha 

alguns punts amb llims vermells amb Iberellus companyonii, Lymnaea ovata i Melania 

tuberculata. Lymnaea ovata pròpia d’aigües dolces i Melania tuberculata que colonitza aigües 

salobres, varen ser aportades segurament pel vent o per l’aigua d’escorrentia. Per sobre de les 

eolianites i els llims vermells hi ha el nivell de + 4m del Tirrenià II, que s’inicia amb uns 

materials grollers de tipus Molinar (Figs. 12-27 i 12-29) i acaben amb uns materials més fins 

(Muntaner, 1957) (Fig. 12-23).  

                                     

Fig. 12-23. Tall estratigràfic de “Las Rocas” (Palma) segons Muntaner (1957): 1- Gran duna. 2- Nivell 

vermell amb Helix i Melania. 3- Conglomerats amb Strombus. 4- Arenes marines. 5- Crosta vermellosa. 

                                          

Fig. 12-24. Tall estratigràfic de “Las Rocas” (Palma) segons Cuerda (1979): a- Eolianita del Riss (=MIS 

6). b- Arenes i conglomerats marins del Tirrenià II amb Strombus (=MIS 5e) c- Nivell marí del Tirrenià II 

final (=MIS 5e). d- Eolianita del Würm inicial. 
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Anys més tard, Cuerda (1975; 1979) presenta un nou tall estratigràfic (Fig. 12-24) on hi ha 

diferències respecte l’anterior. L’estratigrafia presentada és la següent (Cuerda, 1979): 

a- Eolianita del Riss (=MIS 6e), que va des de més a sota que el nivell de la mar fins a + 

12 m. A la part superior hi ha mol·luscs d’aigua dolça transportats pel vent com són 

Lymnaea ovata i Isidora contorta. 

b- Sediments arenosos cimentats que passen o conglomerats grollers amb una matriu 

constituïda per llims vermellosos d’un 0,5 m de potència. Arriben fins els + 1,85 m. 

Entre els fòssils marins trobats hi ha tàxons dels denominats senegalesos (veure taula 

12-5). La cronologia d’aquest nivell és del MIS 5e. 

c- Nivell d’uns 20 cm de potència en íntimo contacto con los estratos citados 

anteriormente, segon paraules de l’autor. Format per elements més fins, arenes, còdols 

arrodonits i fòssils marins de menor mida que el nivell b. Arriben fins a + 1 m. Entre els 

fòssils trobats hi ha Barbatia plicata (veure taula 12-5). Cuerda (1976) li assigna una 

cronologia del Tirrenia II final (=MIS 5e). 

d- Eolianita del Würm I. 

Si comparam el tall i descripció de Muntaner (1957) (Fig. 12-23) i el de Cuerda (1979) (Fig. 

12-24) es pot comentar: 

 

                   

 

Fig. 13-25. Per “Las Rocas” no es pot observar completament l’estratigrafia de Muntaner (1957). L’arena 

de la platja regenerada ha tapat molts d’afloraments rocosos; els carrers i passejos també han participat 

amb ocultar o destruir els jaciments. 

 

- L’eolianita basal de Muntaner (1957) està més baixa que la de Cuerda (1979). Això pot ser 

degut a que el tall no està fet al mateix lloc exacte. 
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- Per sobre de l’eolianita del Riss (MIS 6) hi ha tàxons continentals, d’aigües salabroses o 

dolçes. Només Muntaner (1957) fa referència als material que els contenen, i diu que són llims 

vermells. No es fa referència explícita de la cronologia d’aquest nivell, emperò pel dibuix de 

Muntaner (1957) sembla que és anterior al MIS 5e. 

- Tant a un tall com a l’altre hi ha un nivell de platja groller, amb fòssils marins, i amb fauna 

senegalesa i per damunt un nivell de platja més arenós. Cuerda (1979) especifica més, i diu que 

el nivell més arenós és del MIS 5e final. 

- Només Cuerda (1975; 1979) descriu una eolianita per sobre de les platges fòssils anteriors. 

L’edat assignada per aquest autor és del Würm I, que el més probable és que es correspongui 

amb el MIS 5b, ja que a Cuerda (1975) i en altres publicacions seves sempre fa referència a 

aquesta cronologia abans de la transgressió neotirreniana (=MIS 5a). Aquesta eolianita no 

tendria perquè ser d’aquesta cronologia. 

- Cuerda (1979) dibuixa una plataforma d’abrasió per sobre l’eolianita del Riss (=MIS 6). 

A part dels talls anteriors hi ha el talls de Solé-Sabarís (1962) i que a la Fig. 13-26 es 

reprodueix. 

 

                          

Fig. 13-26. Talls de Solé-Sabarís de ses Roques. Al tall de l’esquerra la platja del Tirrenià II (=MIS 5e) es 

troba entre dues eolianites. Al tall de la dreta també, emperò a la base de la platja tirreniana hi ha llims 

vermells. 

 

Si observam la taula 12-5 veurem que hi ha una sèrie de tàxons de la denominada 

“fauna senegalesa” com són el bivalve Brachidontes senegalensis, i els gasteròpodes Strombus 

bubonius, Polinices lacteus, Cantharus viverratus i Conus testudinarius. Aquest conjunt de 

mol·luscs és típic del MIS 5e a les Illes Balears. També s’han trobat una sèrie de tàxons 

termòfils com són el bivalve Barbatia plicata i el gasteròpode Thais haemastom ssp. consul. 

 A part dels tàxons anteriors també hi ha una relació de tàxons molt interessants com 

són: 
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 Glycymeris bimaculata, és un tàxon molt poc citat al Pleistocè balear i només s’ha citat 

a uns quants de jaciments de la badia de Palma. També poc citat és Glycymeris inflata, citat 

només a las Rocas, Peguera, i cala Nao, i que segons Cuerda (1987) és un tàxon extint. 

 Conus mediterraneus var. major és un altre tàxon poc citat. Cuerda (1987) diu que és 

rar a les nostres costes, per la qual cosa té un cert valor estratigràfic. Presenta una foto de 

l’exemplar d’aquest jaciment. 

 Cymatium cutaceum només s’ha trobat al jaciment de las Rocas i en el Neotirrenià d’es 

Carnatge. La fotografia de Cuerda (1987) és de l’exemplar de las Rocas. 

 Cuerda (1987) cita Cymatium costatum al jaciment, emperò no s’ha trobat a la col. 

Cuerda-SHNB. Aquest tàxon només s’ha trobat a jaciments a les Balears del MIS 5e (Cuerda, 

1987; Vicens, 2010). 

 Melania tuberculata, actualment extint a les Balears, i tàxon termòfil, es va trobar a uns 

llims vermells a las Rocas, per sobre l’eolianita del MIS 6. Muntaner (1957) no comenta la 

cronologia d’aquests llims. Segons Cuerda (1987), aquest tàxon s’ha trobat al MIS 5e i MIS 5a. 

Al MIS 5a de la localitat propera de cala Gamba era molt abundant. Hores d’ara no es pot 

observar el jaciment. 

 Hores d’ara, el litoral està molt modificat des de que Muntaner (1957) i Cuerda (1975, 

1979) realitzaren els seus talls (Figs. 13-25 i 13-28) i es pot observar dipòsits grollers de platja 

del MIS 5e molt puntuals entre 0 i +1m. Muntaner (1957) fa unes descripcions d’aquest indret 

que actualment no hi ha res que es pugui reconèixer. 

 També he observat el que semblen expoliacions recents i de les restes rebutjades he 

pogut obtenir alguns fòssils (Fig.12-29) 

 

                     

Fig. 13-27. Las Rocas. Per damunt de l’eolianita del MIS 6 es poden observar conglomerats amb una 

matriu arenosa i molt cimentasts del MIS 5e. 
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Tàxon C 79 Col C1 Col M 

b c 

Lithothamnium sp   X  

Patracentrotus lividus    X* X 

Arca noae X  X X 

Barbatia barbata X  X  

Barbatia plicata X X X  

Striarca lactea  X X  

Glycymeris bimaculata   X  

Glycymeris cf. bimaculata   X X 

Glycymeris pilosa X  X  

Glycymeris inflata  X X  

Glycymeris violacescens X  X X 

Brachidontes senegalensis X  X  

Spondylus gaederopus X  X X 

Anomia ephippium X  X  

Lima lima    X 

Limaria tuberculata   X  

Ctena decussata  X X  

Loripes lacteus  X X  

Chama gryphoides    X 

Pseudochama gryphina     

Cardita calyculata  X X X 

Acanthocardia tuberculata X  X X 

Plagiocardium papillosum  X X  

Cerastoderma glaucum X  X X 

Mactra sp    X 

Mactra corallina X  X  

Donax trunculus   X  

Venus verrucosa   X X 

Irus irus  X X  

Venerupis pullastra  X X  

Petricola lithophaga  X X  

Chamelea gallina  X X  

Diodora graeca var   X  

Diodora gibberula  X X  

Fissurella nubecula  X X  

Patella sp    X 

Patella caerulea X  X  

Patella aspera X  X  

Patella lusitanica X  X X 

Tricolia pulla    X 

Smaragdia viridis  X   

Alvania lactea   X  

Vermetidae indet.    X X 

Bivonia triquetra X  X  

Spiroglyphus glomeratus    X*  

Melania tuberculata    X 

Bittium reticulatum var latreillei  X X  

Thericium vulgatum X  X X 

Strombus bubonius X  X X 

Trivia pulex  X X  

Polinices lacteus X  X  

Cymatium cutaceum  X X  

Trunculariopsis trunculus X  X X 

Thais haemastoma X  X X 

T. haemastoma var. laevis X  X  

T. haemastoma ssp. consul X  X  

Ocinebrina edwardsi  X X  

Ocenebra erinacea var tarentina  X X X 

Columbella rustica X X X X 

Cantharus viverratus X   X 

Amyclina corniculum  X X  

A. corniculum var raricosta  X X  

Hinia sp    X*  

Conus testudinarius X   X 

Conus mediterraneus  X X X 

C. mediterraneus var major X  X  

Cythara vauquelini  X X  

Radix balthica    X 
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Taula. 12-5. Tàxons presents a la col. Cuerda(1)-SHNB i col. Muntaner-SHNB dels nivells de platja del 

MIS 5e del jaciment de Las Rocas. A la col. Cuerda(2)-SHNB hi havia uns pocs tàxons que ja hi eren a la 

col. Cuerda(1)-SHNB, per la qual cosa s’ha omès fer una altra columna, emperò s’han citat amb un (*) els 

tàxons que no hi havia a la col·lecció de referència i si hi eren a la col.Cuerda(2)-SHNB. 

Dels 67 tàxons citats en aquest jaciment, 18 no s’havien citat, per la qual cosa la relació taxonòmica 

d’aquest jaciment ha augmentat en un 27%. 

 

                 

Fig. 13-28. El passeig va per sobre de materials del Pleistocè superior. A la dreta (que no es veu) es troba 

la Torre den Pau. Cuerda (1979) situa el jaciment just a la dreta, per on va el passeig. 

 

 

 

               

Fig. 12-29. Marca d’una expoliació prop de la fig. 13-25, als conglomerats grollers de Cuerda (1979) o 

conglomerats amb Strombus de Muntaner (1957). Fotografia feta el 21-02-2015. 



 

 601 

12.13.7. Torre den Pau 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 473574/4377636 (!) 

 

 Citat per Cuerda i Muntaner (1952). Cuerda (1979) deia que pràcticament estava 

destruït per la urbanització de la zona. A l’actualitat no s’ha pogut localitzar cap resta del 

jaciment (Fig. 12-29 a 12-32). 

 Muntaner (1957) descriví el jaciment, dient que al peu del fortí hi ha una petita rasa 

sobre la gran duna amb restes de terrassa marina i llims vermells a uns +3,5 m. Solé-Sabarís 

(1962), també fa un tall (Fig. 12-30). 

 Cuerda (1975), molt de passada, comenta que hi ha uns sediments molt argilosos que 

cobreixen l’eolianita del Riss de base (=MIS 6) i contenen les mateixes espècies característiques 

que el Molinar i Les Roques, amb la diferència que la seva alçada és major, ja que s’eleven fins 

uns +3,5 m. També diu que l’espècie més abundant és Strombus bubonius. 

 Cuerda (1976) comenta que s’han trobat els següents tàxons termòfils: Barbatia plicata, 

Patella ferruginea, Strombus bubonius, Cymatium costatum, Cantharus viverratus i Conus 

testudinarius (veure taula 12-6 on hi ha els tàxons trobats al jaciment). 

 A la col. Cuerda(2)-SHNB hi ha un espècimen de Chondrula gymnesica procedent 

d’uns llims vermellosos situats entre l’eolianita del MIS 6 i la platja del MIS 5e (veure el tall de 

Solé-Sabarís, 1962. Fig. 12-30). 

                  

Fig. 12-29. Tall estratigràfic de “Las Rocas-Torre den Pau” segons Muntaner (1957): 1- Gran duna 

(=MIS 6). 2- Terrassa amb Strombus (=MIS 5e). 3- Duna 2. 

 

                      

Fig. 12-30. Tall estratigràfic de la Torre d’en Pau segons Solé-Sabarís (1962). Per sobre de l’eolianita d1 

hi ha llims vermellosos amb fòssils, la platja pleistocena i per sobre una altra eolianita. 
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Taxon Col C1 Col M 

Cladocora caespitosa  X*  

Balanus perforatus  X*  

Arca noae  X* X 

Barbatia barbata  X* X 

Barbatia plicata  X* X 

Striarca lactea X  

Glycymeris violacescens  X* X 

Spondylus gaederopus  X*  

Chama gryphoides  X* X 

Cardita calyculata  X*  

Acanthocardia tuberculata X X 

Donacilla cornea X  

Gastrana fragilis  X*  

Donax venestus X  

Callista chione  X 

Chamelea gallina  X* X 

Ostrea edulis  X*  

Ctena decussata  X* X 

Fissurella nubecula X  

Patella aspera X  

Patella lusitanica  X*  

Patella vulgata (1)  X*  

Patella ferruginea  X*  

Gibbula ardens X  

Gibbula divaricata X  

Monodonta turbinata  X 

Monodonta articulata  X*  

Monodonta lineata  X*  

Littorina neritoides  X  

Thericium sp. X  

Thericium vulgatum  X 

T. vulgatum var. tuberculata  X*  

Thericium minitum X  

Thericium rupestre  X 

Strombus bubonius  X* X 

Lurida lurida  X*   X? 

Semicassis undulata  X* X 

Cymatium costatum  X* X 

Trunculariopsis trunculus  X* X 

Muricopsis inermis   

Thais haemastoma  X* X 

Thais haemastoma var. laevis  X 

Thais haemastoma ssp. consul  X 

Ocenebra edwarsi X  

Columbella rustica  X* X 

Cantharus viverratus  X* X 

Amyclina corniculum X  

Amyclina corniculum var. raricosta X  

Hinia costulata X  

Conus testudinarius  X* X 

Conus mediterraneus  X* X 

 

 
Taula 12-6. Tàxons presents a la col. Cuerda(1)-SHNB i col. Muntaner-SHNB del jaciment del MIS 5e de 

la Torre d’en Pau. (1): segons Vicens i Pons (2012) és Patella aspera. (*): a l’etiqueta posava Coll d’en 

Rabassa +3 m.  

És la primera vegada que es dona un llistat tan complet d’aquest jaciment, desaparegut a finals dels anys 

70 del segle passat. 
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Fig. 12-31. Cuerda (1979) situa al seu mapa el jaciment de la Torre d’en Pau per on hi ha les cases, devers 

el centre de la foto. Al centre dreta hi ha una maressera, coberta parcialment per arenes. 

 

      

Fig. 12-32. A la dreta hi ha la maressera de la foto anterior. A l’esquerra hi ha un entrant on es pot 

observar una mossa antiga, situada entre + 1m i + 1,5m d’un alt nivell de la mar del Pleistocè superior. En 

aquesta mossa hi ha uns llims cimentats de color vermell on s’ha pogut observar la presència d’Iberellus 

companyonii i Tudorella ferruginea. Ningú abans havia comentat aquesta evidència geomorfològica tan 

clara d’un antic nivell de la mar. 
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12.3.8. Cala Gamba 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 473971/4377568 (1) 

 

Cuerda i Muntaner (1950) per la fauna trobada d’aigües salabroses i per la descripció 

d’Hermite (1879) d’un Pliocè proper, li assignen una edad pliocena. Poc anys després Cuerda i 

Muntaner (1952), citen el jaciment sense descriure’l. 

Muntaner (1957) fa un tall (Fig. 10-33) i el descriu. Per sobre de la gran duna hi ha unes 

margues argiloses que a la base presenten una coloració blavosa i passen gradualment a una 

coloració grogosa a la part superior. La fauna està constituïda principalment per Melania, 

Paludestrina, i Cerastoderma glaucum, espècies d’aigües de poca salinitat. El fet de que els 

nivells superiors de la gran duna tenguin restes de margues blavoses i algun exemplar de 

Melania, fa pensar que aquestes es varen dipositar quan la duna encara no s’havia solidificat. 

Per damunt les margues hi ha llims vermellosos i per acabar la terrassa de + 2 m amb fauna 

marina (es refereix a la platja del MIS 5a). Aquesta presenta restes del dipòsits anteriors, inclòs 

el de la terrassa marina anterior (es refereix a la del MIS 5e). Solé-Sabarís (1962) també 

considera la terrassa marina superior del Tirrenià III (=MIS 5a) (Fig. 12-34).  

A finals de la dècada dels 70 de segle passat, segons Cuerda (1979), aquest jaciment 

estava pràcticament destruït degut a la urbanització de la zona. Hores d’ara, del jaciment es pot 

observar molt poca cosa, degut a que pràcticament tota la cala està vorejada per un passeig i 

cobreix els afloraments. A un indret es poden observar les margues argiloses grogues amb 

Cerastoderma, just al nivell de la mar; també es pot observar alguna taca de llims vermells amb 

fauna marina per sobre del nivell anterior. 

Cuerda (1975) fa la següent descripció d’aquest jaciment (Fig. 12-35):  

a- Eolianita del Riss, que s’enfonsa dins la mar. 

b- Margues gris-groguenques amb Melania tuberculata, Hydrobia acuta i Cerastodema 

glaucum. Aquest darrer tàxon té la closca molt fràgil, pròpies de llacunes costaneres 

amb poca salinitat. 

c- Sediments marins entremesclats amb llims vermells. S’han trobat molts de fòssils 

marins (veure la taula 12-7). La fauna és de caràcter molt litoral, pròpia d’una fàcies 

arenosa. Hi ha poques espècies senegaleses, entre elles un únic exemplar de Conus 

testudinarius, fragments de Cantharus viverratus i d’Strombus bubonius. També s’ha 

trobat Barbatia plicata i Brachidontes senegalensis. 

Cuerda (1975) considera que el nivell c és Neotirrenià (=MIS 5a). A més, en ell hi ha petits 

blocs d’una lumaquel·la marina atribuïda al MIS 5e. 
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Taxon C 75 Col C1 Col M 

Paludestrina   X 

Cladocora caespitosa X X  

Paracentrotus lividus X X  

Arca noae X X X 

Barbatia barbata X X X 

Barbatia plicata X X  

Striarca lactea X X  

Glycymeris sp   X 

Glycymeris violacescens X X X 

Mytilus minimus  X X 

Brachidontes senegalensis X X X 

Lithophaga lithophaga X   

Chlamys flexuosa var duplicata X X  

Spondylus gaederopus X X X 

Lima lima X   

Limaria tuberculata X X  

Ctena decussata X X X 

Loripes lacteus X   

Lucinella divaricata X X  

Ungulina rubra X X  

Cahma gryphoides X X  

Cardita calyculata X X X 

Acanthocardia tuberculata X X  

Parvicardium exiguum X X  

Cerastoderma glaucum   X 

C. glaucum var. supina  X  

Mactra corallina X X X 

Tellina planata X X  

Gastrana fragilis X X  

Donax sp   X 

Donax semistriatus X X  

Donax venestus X X  

Donax trunculus X X  

Scrobicularia plana X X  

Scrobicularia cottardi X X  

Gouldia minima  X  

Irus irus X X  

Venerupis aurea X X  

Chamelea gallina X X X 

Dentalium vulgare  X  

Haliotis lamellosa X  X 

Diodora graeca X X  

Diodora gibberula X X X 

Fissurella nubecula X X  

Patella caerulea X X  

Patella aspera X X  

Patella lusitanica X X  

Gibbula ardens X X X 

Gibbula varia X X  

Gibbula philberti X X  

Gibbula adansoni X X  

Gibbula turbinoides X   

Gibbula umbilicaris X X  

Monodonta turbinata   X 

Monodonta lineata X X  

Jujubinus exasperatus X X  

Jujubinus striatus  X  

Clanculus cruciatus X X  

Clanculus jussieui X X X 

Tricolia pulla X X X 

Tricolia tenuis X X  
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Smaragdia viridis X X X 

Littorina neritoides X X X 

Manzonia costata X   

Alvania cimex X X  

Alvania lactea X X  

Alvania cancellata X X  

Turboella parva X X  

Turboella similis X X  

Turboella lia  X  

Rissoa guerini X X X 

Rissoa violacea X X  

Rissoa monodonta X X  

Rissoina bruguierei X  X 

Petaloconchus subcancellatus X   

Caecum sp X X  

Melania tuberculata X X X 

Bittium reticulatum  X  

Bittium reticulatum var latreille X X  

B. reticulatum var jardentina X   

Thericium vulgatum X X X 

T. vulgatum var tuberculata X   

Thericium rupestre X X  

Cerithiopsis bilineata X X  

Triphora perversa X   

Strombus bubonius X   

Trivia pulex X X  

Semicassis undulata X   

Trunculariopsis trunculus X  X 

Muricopsis inermis X X  

Thais haemastoma X X X 

T. haemastoma var nodulosa X   

Ocinebrina aciculata X X  

Columbella rustica X X X 

Cantharus viverratus X   

Chauvetia minima X X  

Arcularia gibbosula X X  

Amyclina corniculum X X  

Hinia costulata X X  

Gibberula milliaria X X X 

Conus testudinarius X X  

Conus mediterraneus X X X 

Cythara sp   X 

Cythara bertrandi X X  

Mangelia multilineolata X X  

Bela ginnania X X  

Raphitoma linearis  X  

Raphitoma philberti X X  

Odostomia conoidea X X  

Odostonia rissoides X X  

 

Taula 12-7. Taxons citats a Cuerda (1975) i fòssils presents a la col. Cuerda(1)-SHNB i a la col. 

Muntaner-SHNB procedents del nivell c de cala Gamba de Cuerda (1975). Hi havia algun tàxon a les 

col·leccions que presentava dubtes de situació a un nivell determinat, així com altres que presentaven 

interrogants sobre la seva correcta classificació, per la qual cosa no s’han posat a la taula. 

 

És una llàstima que gairebé no es pugui observar res d’aquest jaciment tan interessant. 

El que si es pot observar són les margues grogues amb Cerastoderma que afloren prop d’una 

plataforma de formigó (veure fig. 10-36 i 10-37). 

 Referent als mol·luscs, comentar que a part dels senegalesos, hi ha tot una sèrie de 

tàxons més que interessants. Arcularia gibbosula no és un tàxon freqüent a les Balears i trobat 
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majoritàriament a jaciments del MIS 5e (veure el capítol 15). Ungulina rubra és un altre tàxon 

poc citat. Melania tuberculata és un tàxon d’afinitats termòfiles i s’ha trobat a alguns jaciments 

del MIS 5e, essent una excepció més del Neotirrenià de cala Gamba. 

 Referent al que esmenten Morey i Cabanellas (2007-2008) que el port esportiu ha 

destruït el jaciment, comentar que seria més correcte dir que l’autoria de la destrucció del 

jaciment és majoritariament per la construcció del passeig marítim. 

 

                                                         

 

 

Fig. 12-33. Tall estratigràfic de cala Gamba (Palma) segons Muntaner (1957). 1- Gran duna. 2- Margues 

argiloses blaves amb Cerastoderma glaucum i Melania. 3- Margues argiloses grogues amb Cerastoderma 

glaucum i Melania. 4- Llims vermells remoguts amb fauna marina. 5- Tirrenià del nivell 2 m amb 

elements rodats de la terrasa de 4 m. 

 

           

Fig. 12-34. Tall estratigràfic de Solé-Sabarís (1962) 

 

                     

 

Fig. 12-35. Tall estratigràfic de cala Gamba (Palma) segons Cuerda (1975). a- Eolianita del Riss (=MIS 

6). b- Margues argiloses amb espècies llacunars (Melania i Paludestrina). c- Llims vermells arenosos del 

Neotirrenià (=MIS 5a) amb fauna marina pobre en espècies termòfiles. 
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         Una altra qüestió interessant és que a la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha Cerastoderma 

glaucum, C. glaucum var. lamarcki i C. glaucum var. paludosa procedents del nivell de + 0,4 m, 

és a dir del nivell b. Al nivell c s’han trobat pocs espècimens de C. glaucum var. supina. 

 

             

Fig. 12-36. Vista de cala Gamba de prop del port esportiu cap el SE. El solarium del primer terme es troba 

sobre uns materials groc-vermellosos que afloren en aquest indret  

 

 

 

                  

Fig. 12-37. Detall dels materials anteriors. Probablement es correspon amb el nivell 3 de Muntaner 

(1957). 
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12.3.9. Cala Pudent 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 474263/4377167 

 

Citat per Cuerda i Muntaner (1952), utilitzen el nom de Campo de Tiro, a tots els seus 

treballs, per a designar els dipòsits pleistocens que hi ha a Cala Pudent. Aquest darrer topònim, 

Cala Pudent, que és el que consta al mapa toponímic de Mascaró Pasarius (1958), només ha 

estat utilitzat per Vicens i Gràcia (1998) i Vicens et al. (2001). La gran trajectòria científica dels 

primers autors, i el nom utilitzar sempre per ells, és a dir Campo de Tiro, a fet que a tots els 

articles d’altres autors citin Cala Pudent (Fig. 12-38) com a Campo de Tiro. Morey et al. (2006) 

ja parlaren de la problemàtica de la toponímia d’aquest indret i d’es Carnatge. 

Muntaner (1957) el denomina Campo de Tiro-Localización A. Per sobre de la gran duna 

hi ha uns llims arenosos groguencs, estèrils, molt pareguts pel seu aspecte amb les formacions 

amb Melania de cala Gamba. Per damunt hi ha llims vermells amb Helix i amb nòduls calcaris 

(Fig. 10-39). La terrassa marina de + 4m està constituïda per arenes de platja amb Strombus i 

d’altres espècies senegaleses. Falten els cordons litorals de còdols rodats del Molinar i Les 

Roques. 

                    

Fig. 12-38. Cala Pudent, coneguda internacionalment per la denominació donada per Cuerda (1957) i per 

Muntaner (1957), “Campo de Tiro”. Hi havia una platgeta petita on s’acumulava Posidonia oceanica. És 

un del jaciments més importants de les Illes Balears. Foto feta el 03-04-2005. 

 

 

 Colom et al. (1957) utilitzen la mateixa denominació i el mateix tall que l’utilitzat per 

Muntaner (1957). Solé-Sabarís (1962) presenta un tall on hi ha una eolianita per sobre de la 

platja tirreniana (Fig. 12-40). Cuerda (1975) presenta un tall un poc diferent al de Muntaner 

(1957) (Fig. 12-41). 
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Cuerda i Osmaston (1978a) presenten una secció de la cala que per l’orientació que 

donen és una panoràmica (Fig. 12-42). La platja tirreniana desapareix cap el NO, fet ja observat 

a López et al. (2010). 

Cuerda (1979) dibuixa dos talls de la cala. El que està situat més a l’Oest presenta dos 

nivells de l’Eutirrenià a diferència del que està més cap a l’Est que en presenta un. 

   

Fig. 10-39. Tall estratigràfic de cala Pudent segons Muntaner (1957): 1- Gran Duna amb crosta calcària. 

2- Llims arenosos groguencs estèrils. 3- Llims vermells amb Helix (=Iberellus). 4- Nivell de 4 m. amb 

Strombus. 5- Crosta calcària. 6- Arenes cimentades (Duna?) amb elements rodats i  Helix (= Iberellus). 7- 

Llims rosats amb crosta calcària. 

                                       
 

Fig. 10-40. Tall estratigràfic de cala Pudent segons  Solé-Sabarís (1962). Just per sobre del Tirrenià 2 

(=MIS 5e) hi ha una eolianita. 

 

                
Fig. 10-41. Tall estratigràfic de cala Pudent segons Cuerda (1975): a- Eolianita del Riss. b- Llims 

vermells groguencs. c- Terrassa marina eutirreniana. d- Arenes grolleres amb fòssils marins mesclats amb 

altres terrestres. e- Llims rosats groguencs amb Chondrula gymnesica. f- Eolianita würmiana amb gra 

gruixut i estratificació ondulada. 
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Fig. 12-42. Tall panoràmic de cala Pudent segons Cuerda i Osmaston (1978). La platja del MIS 5e va 

perdent potència cap a l’W dins desaparèixer. a- Eolianita del MIS 6. b-Paleosòl amb Chondrula 

gymnesica. c- Lents d’origen eòlic amb caragols terrestres. d- Platja de MIS 5e. e- Arenes eòliques amb 

caragols terrestres. f- Crosta. g- Arenes actuals. Peu de figura adaptat a partir dels autors anteriors. 

 

 

Vicens i Gràcia (1998) en un article de caire general, presenten dos talls. Vicens et al. 

(2001), només en dibuixen un de molt general que es correspondria amb el situat més a l’Est. 

 Segons Cuerda (1975, 1979) entre cala Pudent i es Carnatge es troben els jaciments 

marins més fossilífers i significatius del Pleistocè superior de Mallorca i que es corresponen a 

dos nivells del Tirrenià II (=MIS 5e) i un del Tirrenià III (=MIS 5a), relacionats 

estratigràficament i alternativament amb sistemes dunars i llims amb mol·luscs terrestres. 

 A cala Pudent, Cuerda (1979) realitza la següent descripció de la localització 1 (Fig. 12-

43): 

a- Eolianita del Riss (=MIS 6). A pedreres properes es poden observar que aquesta 

eolianita es va sedimentar en dues fases, separades per un paleosòl. La potència és d’uns 

12 m. 

b- Llims vermell-groguencs (5YR 5/6) amb nòduls calcaris i fragments poligonals d’una 

crosta de color obscur. Hi ha fòssils de mol·luscs terrestres, que pertanyen als següents 

tàxons:  

Iberellus companyonii 

Xerocrassa frater 

Xerocrassa prietoi 

Oxychilus lentiformis 

Tudorella ferruginea 

Chondrula gymnesica 

El darrer tàxon, segons Cuerda (1975, 1979) té un gran interès estratigràfic ja que és un 

ènid de clima càlid, actualment extint a les Illes Balears ja que no va poder suportar la 

segona fase de la glaciació Würm (Würm II).  

c- Arenes grolleres de platja amb clastes rodats de mida petita i fragments de closques 

marines, de 30 cm de potència. Aquest nivell arriba fins el + 1,8 m. Cuerda (1979) li 

assigna una cronologia del Tirrenià II inicial. 
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Fig. 12-43. Tall estratigràfic de cala Pudent loc. 1, segons Cuerda (1979): a- Eolianita del Riss (=MIS 6). 

b- Paleosòl vermell groguenc amb Chondrula gymnesica. c- Sediments marins del Tirrenià II inicial 

(=MIS 5e). d- Sediments marins del Tirrenià II final (=MIS 5e). e- Llims marró groguencs del Würm 

inicial, amb Chondrula gymnesica. 

 

              

Fig. 12-44. Tall estratigràfic de cala Pudent loc. 1, segons Cuerda (1979): a- Eolianita del Riss (=MIS 6). 

b- Paleosòl vermell groguenc amb Chondrula gymnesica. c- Sediments marins del Tirrenià II inicial 

(=MIS 5e). 

 

d- Nivell d’idèntiques característiques que el nivell anterior, amb fragments de closques 

marines, de 30 cm de potència. Arriba als + 2 m. Cuerda (1979) li assigna una 

cronologia del Tirrenià II final. 

e- Llims de color marró-groguenc (10YR 5/8), sense clastes, de potència variable fins a 50 

cm. Hi ha fòssils de mol·luscs terrestres, que pertanyen als següents tàxons:  

Iberellus companyonii 

Xerocrassa frater 

Xerocrassa frater ferreri 

Xerocrassa prietoi 

Oxychilus lentiformis 

Tudorella ferruginea 

Chondrula gymnesica 
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 Cuerda (1979) li assigna una cronologia del Würm I. Observant el seu tall es pot 

observar que arribaven fins els + 2,5 m. 

 Aquesta localització sembla que és a la part central de cala Pudent, i que hores d’ara no 

es pot observar en la seva totalitat gràcies a la deposició de metres cúbics de materials 

subrecents aportats pels temporals actuals. Personalment no vaig observar una separació clara 

del nivell c i del nivell d, semblava tot un únic nivell. 

 Cuerda (1979) també fa un altre tall de cala Pudent (Fig. 12-44), que va fer més cap a 

llevant de la cala, amb la següent seqüència: 

a- Eolianita del Riss (=MIS 6). 

b- Llims vermells groguencs idèntics als descrits a la localització 1, amb els mateixos 

mol·luscs terrestres. 

c- Sediments de platja molt consolidats de fins 1 m de potència, constituïts per arenes i 

còdols de platja, molt fossilífers. Segons Cuerda (1979) arriben fins els + 3m. Els fòssils 

trobats en aquest indret es poden consultar a la taula 12-8. 

 

 

   

Fig. 12-45. Figura reproduïda de Vicens et al. (2012). El tall A és d’es Carnatge, i el tall B i tall C és de 

cala Pudent. El tall C, en l’actualitat no es pot observar, l’arena cobreix el nivell a, b c i d; el nivell e es 

veu parcialment. A- Es Carnatge: a- Eolianita del Riss (MIS 6). b- Paleosòl vermell-groguenc amb 

Chondrula gymnesica. U1- Platja amb fauna senegalesa (MIS 5e). U2- Platja amb fauna senegalesa (MIS 

5e). U3- Blocs cimentats dels nivells anteriors (MIS 5a?). U4- Arenes fines de platja que passen a graves 

amb fòssils (MIS 5a?). B- Cala Pudent (Est) segons Cuerda (1979): a- Eolianita del Riss (MIS 6). b- 

paleosòl vermell-groguenc amb Chondrula gymnesica. c- Platja amb fauna senegalesa (MIS 5e). C- Cala 

Pudent (Oest) segons Cuerda (1979): a- Eolianita del Riss (MIS 6). b- paleosòl vermell-groguenc amb  

Chondrula gymnesica. c- Platja amb fauna senegalesa (MIS 5e). d- Platja amb fauna senegalesa (MIS 5e). 

e- Llims vemells-groguencs.. 
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Resumint es pot dir, segons Vicens et al. (2012), què el jaciment de cala Pudent té dues 

platges fòssils superposades, de l’Eutirrenià (MIS 5e) amb fauna termòfila “senegalesa”, si bé 

això sembla que s’observa a la zona central de la cala (Fig. 12-45-C). A la zona de llevant 

només s’observa una platja fòssil de l’Eutirrenià (MIS 5e) (Cuerda, 1979). A la base podem 

trobar una eolianita del Riss (MIS 6) que presenta una plataforma d’abrasió marina. Per damunt 

hi ha uns paleosòls de color vermell-groguenc amb mol·luscs terrestres, i entre ells es va trobar 

l’extint Chondrula gymnesica. Per damunt hi ha els dipòsits de platja, i per acabar la seqüència 

uns llims de color groguenc amb mol·luscs terrestres (Fig, 12-45-B), i entre ells, Chondrula 

gymnesica. Cuerda (1979) dona el llistat de fòssils marins de la platja fòssil que hi ha al llevant 

de la cala i que correlaciona amb la platja més antiga del centre de la cala. Són molts els fòssils 

que va citar, emperò cal mencionar els més característics: Barbatia plicata, Hyotissa hyotis, 

Cardita senegalensis, Patella ferruginea, Monodonta lineata, Strombus bubonius, Polinices 

lacteus, Cymatium costatum, Bursa scrobiculator, Cantharus viverratus i Conus testudinarius. 

Stearns i Thurber (1965) varen obtenir a partir de datacions Th/U per aquest jaciment 

una edat de 200 ka. Desconeixem de quina de les dues platges fòssils provenien les mostres. 

Referent als mol·luscs terrestres, comentar que a la col. Cuerda(1)-SHNB hi són 

presents els citats a Cuerda (1979), i a més hi ha dos espècimens de Melania tuberculata 

etiquetats amb la localitat de Campo de Tiro, i trobats als llims inferiors. A López et al. (2010) 

es simplifica quan citen només un mol·lusc terrestre del gènere Helicella (=Xerocrassa) al 

nivell que passa lateralment a platja, i no comentar res de l’emblemàtic Chondrula gymnesica. I 

tampoc comentar res del nivell que hi ha entre l’eolianita del MIS 6 i la platja del MIS 5e. A 

Cuerda i Osmaston (1978a) es dibuixa un tall on hi ha un nivell de platja i un nivell de llims 

continentals (Fig. 12-42). 

El mol·lusc terrestre Mastus pupa (actualment es denomina Chondrula gymnesica) 

apareix citat al llibret guia del Congrés de l’INQUA de 1957 (veure Colom et al. 1957). Pocs 

anys després, Cuerda (1959) fa un article al Bolletí de la SHNB on posa mides de diversos 

exemplars trobats al paleosòl que hi ha entre l’eolianita del MIS 6 i la platja del MIS 5e, i també 

d’exemplars trobats al nivell per damunt de la platja del MIS 5e. 

A part del mol·lusc anterior, hi ha una espècie terrestre molt interessant trobada al nivell 

de platja del MIS 5e. Es tracta de Rumina decollata, i que també s’ha trobat a la platja del MIS 

5e de cala Murada (Vicens et al., 2012), per la qual cosa es postulava que podria haver viscut al 

MIS 5e de les Balears, emperò en aquesta tesi es proposa també que podria provenir d’altres 

indrets de la Mediterrània i llançat a una platja del MIS 5e pels efectes dels corrents marins i els 

temporals. 

 També és interessant recordar que al nivell del llims vermellosos s’han trobat fragments 

de crosta en forma de polígon i que aquesta troballa va donar lloc a un treball per part de Cuerda 

i Jaume (1972). Segons aquests autors, es indicatiu d’un clima àrid i sec. 
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 Respecte als fòssils trobats al nivell de platja del MIS 5e, comentar que la riquesa es 

extraordinària i són molts els tàxons que tenen interès estratigràfic, i per aprofundir és millor 

anar al capítol 15.  

 Quan es va fer el passeig que uneix cala Gamba amb la Pineda, el traçat original 

passava vorejant cala Pudent. L’any 2003 es va fer una síquia d’uns 60 cm d’ampla i 60 cm de 

fondària per colocar-hi el cablejat elèctric del passeig marítim i el traçat del passeig. Això va 

afectar el jaciment a la zona de cala Pudent. Entre els materials extrets de la síquia hi havia 

fòssils marins procedents del nivell de platja i fòssils terrestres del nivell marró-groguenc amb 

mol·luscs terrestres. Al mateix temps es varen treure peces de marès de son Mosson per a 

l’exposició permanent del Cosmocaixa de Barcelona. Això va alertar a veins de la zona i fer 

reclamacions a Patrimoni del Consell de Mallorca. La síquia que anava per la zona de ponent de 

cala Pudent va durar pocs dies ja què es va tapar i se’n va fer una de nova més lluny de la costa 

per tal de no danyar el jaciment, malgrat que el mal ja estava fet. (veure la fotografia de la fig. 

12-47). 

                

Fig. 12-46. Sediments actuals grollers apareguts a cala Pudent i es Carnatge després de les obres 

submarines del gasoducte. L’exemplar d’Ostrea sp. té uns 4 cm. Foto feta el 08-07-2010. 

 

 

A part del passeig marítim, anys més tard, en concret el 2008, es varen fer obres a una 

zona propera, a la zona E de cala Pudent. Al litoral es va fer una trinxera dins l’eolianita del 

Riss (=MIS 6) amb maquinària pessant, per poder passar el tub del gasoducte. Aquesta obra no 

va afectar els jaciments de forma directa. A la vegada es feia feina dins mar, on hi havia un 

vaixell especialitzat per instal·lar gasoductes. Aquest vaixell tenia un braç amb una cullera 

gegant, que s’utilitzava per fer una sèquia submarina per poder posar el tub i soterrar-lo. 
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Un any i poc després, els temporals varen llançar a cala Pudent, metres i metres cúbics 

de sediments grollers (Fig. 12-46) amb moltes de closques actuals i sub-actuals. El que cridava 

més l’atenció era el trobar tàxons que difícilment es troben a les tafocenosi de platges actuals de 

les Illes Balears com són Cancellaria cancellata, Turritella communis i Aporrhais pespelicani, 

acompanyats de nombrosos exemplars de Dentalium sp, Ostrea sp, i nombrosos fragments de 

Cladocora sp. Alguns Aporrhais i la totalitat d’Ostrea són sub-actuals (consultar l’Annex del 

capítol 15). Està més que clar que aquests tàxons viuen prop del litoral, emperò a una zona un 

poc més mar endins que els tàxons que normalment trobam a les tafocenosis de  platja 

mallorquina. 

Abans del juliol de 2011, cala Pudent es va reblir com mai ho havia fet els darrers 60 

anys. 

Per a instal·lar la canonada de gas es va fer un informe geològic per part de Galmés 

(2004), on es diu que: La traza del gasoducto discurre a unos 65 m. del límite más próximo del 

yacimiento fosilífero. La instalación definitiva del mismo no producirá ningún impacto en el 

yacimiento. De todas formas en la fase de construcción de la zanja y durante el movimiento de 

tierras debe evitarse acercarse en demasía al mismo y así evitar cualquier afección. 

Quan parla del moviment de terres, es refereix al moviment de terres subaeri. No es 

parla en cap moment del moviment de sediments sota l’aigua. 

Galmés (2004) realitza dos talls geològics de cala Pudent. Un basat en Muntaner (1957), 

i un altre longitudinal, de nova factura (Figs. 12-48 i 12-49 respectivament). Referent als fòssils 

presents, només fa una relació del més significatius a la platja tirreniana (la platja del MIS 5e), i 

dels fòssils terrestres que hi ha als paleosòls o nivells llimosos, no cita cap tàxon. El títol de 

l’informe Estudio paleontológico de la zona de es Carnatge, no està en consonància amb el que 

hi ha exposat a l’informe. De totes maneres, l’informe es feia per no danyar el jaciment i sobre 

la ubicació i no el contingut exhaustiu dels fòssils presents. 

Referent a la ubicació del jaciment, està delimitat de forma aproximada (veure fig. 12-

49), així al perfil 1, la zona que llinda amb la mar és jaciment i no està indicat; a la zona de 

llevant del plànol, el jaciment és més gran. Les fotografies de l’informe són interessants, 

sobretot la fotografia 3, on es pot veure els inicis d’obra del passeig marítim a la zona de llevant 

de cala Pudent, que segons la meva opinió si que va afectar un nivell continental amb mol·luscs 

terrestres que hi ha en aquest indret. Les fotografies deuen ser de l’any 2003 o principis del 

2004. Es pot observa que la cala no estava reblida com es troba a l’actualitat. 
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Tàxon C79 Col C1 Col M Col V 

Rhodophyceae indet.    X 

Lithothamnion sp.  X   

Lithophyllum sp.  X   

Cladocora caespitosa X X   

Balanus sp.   X X 

Balanus perforatus  X   

Xantho poresa X X   

Arca noae X X X X 

Barbatia barbata X X  X 

Barbatia plicata X X X  

Anadara geissei  X   

Striarca lactea    X 

Glycymeris violacescens X X   

Brachidontes senegalensis X X   

Chlamys varia X X   

Spondylus gaederopus X X  X 

Anomia ephippium X X  X 

Lima lima X X   

Limaria tuberculata X X   

Hyotissa hyotis X X  X 

Ostrea edulis  X   

Ctena decussata X X  X 

Chama gryphoides X   X 

Pseudochama gryphina X X  X 

Cardita calyculata X X X  

Cardita senegalensis X X   

Acanthocardia tuberculata X X  X 

Cerastoderma glaucum  X   

Mactra corallina X X   

Donacilla cornea X X   

Donax trunculus  X   

Venus verrucosa X X X  

Dosinia exoleta X X   

Irus irus X X   

Venerupis pullastra X X   

Chamelea gallina X X   

Petricola lithophaga X X   

Diodora graeca    X 

Fissurella nubecula X X   

Patella caerulea X X   

P. caerulea subplana X X   

Patella aspera X X   

Patella vulgata (1)  X   

Patella intermedia (2)  X   

Patella lusitanica X X   

Patella ferruginea X X X X 

P. ferruginea var rouxi X  X*   

Gibbula divaricata X    

Gibbula rarilineata  X   

Gibbula umbilicaris  X   

Gibbula fanulum X X   

Monodonta turbinata X X X  

Monodonta articulata X X   

Monodonta lineata X X   

Alvania cimex    X 

Rissoina bruguieri    X 

Petaloconchus subcancelatus X X   

Bivonia triquetra X X   

Spiroglyphus glomeratus  X   

Thericium vulgatum  X  X 

T. vulgatum var tuberculata X    

Thericium minutum  X   

Thericium rupestre   X  

Opalia crenata  X   

Strombus bubonius X X X X 

Luria lurida X X   

Polinices lacteus X X X  

Payraudeautia intricata  X   

Cymatium costatum X X X X 

Cymatium costatum var minor X X   

Cymatium corrugatum    X 
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Bursa scrobiculator X X   

Bursa scrobiculator var nodulosa X X   

B. scrobiculator var trinodosa nod. X X   

Trunculariopsis trunculus X X X X 

T. trunculus var conglobata  X   

T. trunculus var turritana  X   

Muricopsisi inermis X X   

Thais haemastoma X X X X 

T. haemastoma var johanne  X   

T. haemastoma var minor X X   

T. haemastoma s sp consul X X   

Columbella rustica X X X X 

Cantharus viverratus X X X X 

Amyclina corniculum  X   

Hyalina secalina  X   

Conus testudinarius X X X X 

Conus mediterraneus X X  X 

 

Taula 12-8. Tàxons citats a Cuerda (1979) de cala Pudent, denominat a moltes de publicacions com a 

Campo de Tiro , i tàxons presents a la col. Cuerda(1)-SHNB, col. Muntaner-SHNB, i col. Vicens-SHNB. 

A la col·lecció Cuerda(1)-SHNB i a la col. Muntaner-SHNB la localitat consta com a Camp de Tir 1. De 

la col. Muntaner-SHNB no s’han posat a la taula aquells tàxons que no especificava amb exactitud la 

procedència. A la col. Cuerda(2)-SHNB hi ha alguns fòssils d’aquest indret.                    

(*): a la col·lecció hi és, el que pasa és que a l’etiqueta de la col·lecció no s’ha posat la varietat. 

Per als exemplars de Thais haemastoma s’han posat a la taula les varietats o subespecies de Cuerda 

(1987). (1): segons Vicens i Pons (2012) és Patella aspera. (2): segons Vicens i Pons (2012) és Patella 

ferruginea. 

                             

Fig. 12-47. A l’any 2011, uns 8 anys després d’haver fet una sèquia amb motiu de les obres del passeig 

marítim que passa per cala Pudent, encara es podia veure per on l’havien fet abans de rectificar-la i passar 

més enfora del jaciment. Just a davant de tot es pot veure la sèquia feta dins la platja del MIS 5e, i que 

clarament es va veure afectada per les obres. També es pot observar que ja s’havia posat formigó i 

cablejat elèctric, al menys al principi. Hores d’ara pareix com si no hagués passat res ja que no s’observa 

cap resta de la sèquia. Foto feta el 13-06-2011. 
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Fig. 12-48. Talls realitzat per Galmés (2004) de cala Pudent. El perfil I està basat en Muntaner (1957). 

Per saber per on passen el perfils s’ha de consultar la Fig. 12-48. 

  

                                  

Fig. 12-49. Plànol presentat a l’informe de Galmés (2004). L’escala no és correcta ja que aquest plànol 

s’ha reduït. El gasoducte està orientat NE-SW. 
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Fig. 12-50. Cala Pudent. Zona N del jaciment. Actualment aquesta part del jaciment no es pot observar ja 

que està cobert per les arenes procedents de les obres del gasoducte. 

 

 

       
 

Fig. 12-51. Cala Pudent   Zona N del jaciment a l’esquerra de la foto. A partir del matoll cap a la dreta és 

la zona de llevant del jaciment.  Actualment no es pot observar. Foto feta el 08-05-2007. 
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Fig. 12-52. Cala Pudent. Zona de llevant del jaciment. Actualment les roques del primer terme de la foto 

estan cobertes d’arena, a l’igual que els blocs que hi a l’esquera. Foto feta el 08-05-2007.  

 

 

    
 

Fig. 12-53. Cala Pudent. Zona de llevant del jaciment. Foto feta el 03-04-2005  
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Fig. 12-54. Cala Pudent. Vaixell que feia la síquia submarina per a instal·lar la canonada de gas. Foto feta 

el 24-10-2008. 

 

 

      
 

Fig. 12-55. Foto feta de la zona de llevant de Cala Pudent cap a ponent. Es pot observar la maquinària 

pessant fent una síquia a les eolianites del MIS 6 per passar la cononada de gas. En primer terme la platja 

del MIS 5e. Foto feta el  24-10-2008. 
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Fig. 12-56. Vaixell i maquinària pessant a terra per a instal·lar la canonada de gas. Foto feta el 24-10-

2008. 

 

 

    
     

Fig. 12-57. Fent la síquia dins les eolianites del MIS 6. Foto feta el 24-10-2008. 
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Fig. 12-58. Cala Pudent abans d’instal·lar la canonada de gas. Foto feta el 20-04-2008. 

 

 

 

     
 

Fig. 12-59. Cala Pudent després de la instal·lació de la canonada de gas. Basta comparar amb la foto de la 

Fig. 12-58  per veure que la platja va créixer moltíssim. Foto feta el 08-07-2010 
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Fig. 12-60. Cala Pudent. Foto feta el 08-07-2010 

 

 

 

       
 

Fig. 12- 61. Zona N del jaciment. En tota aquesta zona hi havia un bot d’uns 2 m. Hores d’ara només hi 

ha un petit resalt d’uns 20 cm. Mirant fotografies i calculant àrees amb el SIG de l’IDEIB, la platja a 

passat de tenir uns 350 m
2
 a uns 900 m

2
  Fent estimacions a la baixa, es pot pensant que aquests 900 m

2
 

de platja tenen de l’ordre de 1000 m
3
 d’arenes grolleres aportades recentment . Foto feta el 26-03-2013. 
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Fig. 12-62. A l’any 2010, amb motiu de celebrar el Geolodia 10 es va fer una sortida a cala Pudent i en es 

Carnatge. Reproducció de la pàgina 8 i 9 del follet explicatiu de la sortida a aquests jaciments del 

Pleistocè (López et al., 2010). Es pot observar Cala Pudent amb poca arena, la qual cosa vol dir que 

aquesta fotografia és anterior o coetània a les obres del gasoducte. 
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12.3.10. Es Carnatge 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 474336/4377019 

 

 Aquest jaciment, juntament amb el de cala Pudent, serien els més coneguts de les Illes 

Balears (Figs. 12-63 a 10-74). Citat per Cuerda i Muntaner (1952). Muntaner (1957) el 

denomina Campo de Tiro. Loc. b. a l’igual que Colom et al. (1957). Dibuixen quatre nivells, on 

el més antic és una duna fòssil (Fig. 12-63). 

Pocs anys més tard (Fig. 12-64), Solé-Sabarís (1962) fa un tall molt semblant al de 

Muntaner (1957). 

 El tall de Cuerda (1975) té clares diferències amb el de Muntaner (1957). Per davall de 

dues platges eutirrenianes (=MIS 5e) no dibuixa el llims vermells, dibuixa l’eolianita rissiana.  

Cuerda i Osmaston (1978a) dibuixen pràcticament el tall de Cuerda (1975), on hi ha uns 

llims vermells per davall del nivell de blocs del Neotirrenià (=MIS 5a). No dibuixen els llims 

que hi ha per davall de la primera platja del MIS 5e. 

Cuerda (1979) el denomina Campo de Tiro, loc. 3. Realitza un tall on explica la 

litologia, el contingut paleontològic i la cronologia de cinc nivells. Sembla que per oblit, ni 

dibuixa, ni descriu els llims que havia dibuixat a talls anteriors. 

       

Fig. 12-63. Tall estratigràfic des Carnatge segons Muntaner (1957): 1. Duna. 2. Llims vermells. 3. 

Tirrenià del nivell de 4 m. 4. Nivell constituït per graves, còdols rodats i trossos del nivell anterior. 5. 

Graves, arenes, còdols rodats i fòssils marins. El nivell 4 i 5 són del nivell del Tirrenià de 2 m. 

                             

Fig. 12-64. Tall estratigràfic des Carnatge segons Solé-Sabarís (1962).  

 

Hearty (1987) realitza un tall on dibuixa llims entre les dues platges del MIS 5e, tota 

una novetat respecta els talls anteriors. També en dibuixa per davall de la platja del MIS 5a. 

Hillaire-Marcel et al. (1996) realitzen datacions absolutes de diferents nivells d’aquest 

dipòsit. Denominen el jaciment com a Campo de Tiro (East) i fan un tall on presenten quatre 

unitats marines. El tall és molt més senzill que talls fet per altres autors, ja que no representen 

els llims vermells que hi ha per davall les platges fòssils, emperò els autors el que volien 

mostrar amb claredat és que hi havia quatre nivells marins on havien fet datacions. 
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Vicens i Gràcia (1998) i Vicens et al. (2001a) presenten un tall que presenta semblances 

al de Muntaner (1957). No dibuixen els llims entre les dues platges del MIS 5e. 

Zazo et al. (2003) representa un tall molt semblant al de Hearty (1987). 

Goy et al. (2005) presenten un tall on no representen els llims vermells que hi ha per 

davall la platja neotirreniana. La denominació que li donen és Campo de Tiro. Bardají et al. 

(2009) presenten el mateix tall i la mateixa denominació. 

Morey (2008a) presenta una estratigrafia que s’allunya molt del tot el fet fins ara. 

Presenta un tall on per damunt de dues platges del MIS 5e situa les platges fòssils més 

modernes. L’autor esmentat dona l’autoria del tall a Cuerda (1975), la qual cosa no és així, ja 

que és un tall original de l’autor.  

El tall més recent (Fig. 12-67) seria el de Vicens et al. (2012), i és igual al de Hearty 

(1987) (veure la Fig. 12-66 on hi ha els talls més representatius). 

Referent a les descripcions dels materials i registre paleontològic, tot seguit, s’aporta la 

que va realitzà Cuerda (1979). I és la següent: 

a- Eolianita del Riss (=MIS 6). 

b- Sediments marins del Tirrenià II inicial. 

c- Sediments marins del Tirrenià II final, que es corresponen amb els descrits en d de la 

localització 1 de Campo de Tiro (=Cala Pudent). Aquest nivell està integrat per arenes i 

còdols de platja, disposats horitzontalment, amb una potència que va dels 20 cm als 40 

cm i arriben a una alçada de + 2 m. 

d- Estrats marins de fins 1,5 m de potència. A la base hi ha blocs arrabassats de les 

formacions anteriors (nivells a, b, i c); per sobre arenes de platja i per acabar la sèrie 

conglomerats amb fòssils marins fins a + 2 m. En alguns indrets estan coberts per una 

crosta calcària. 

e- Eolianita que es troba més cap a l’interior, poc consolidada, de gra gruixut i laminació 

ondulada. La potència no supera els 3 m i les arenes que la integren tenen el mateix 

color gris clar (10YR 7/2) que els sediment del nivell d. Cuerda (1979) creu que aquesta 

eolianita té relació amb la platja del nivell d i es correspon en la regressió del Würm. 

Els fòssils trobats als diferents nivells es poden consultar a la taula 12-9 Una qüestió 

important per Cuerda (1957, 1975, 1979), és la desaparició de la “fauna senegalesa” al nivell d 

de la descripció anterior, quedant poc tàxons termòfils, i que és una de les característiques més 

importants per a diferenciar l’Eutirrenià càlid (=MIS 5e), del Neotirrenià temperat (=MIS 5a). 

Com s’ha dit abans en aquesta descripció falten el llims vermells que hi ha per davall 

del nivell d, i que Cuerda (1975) i Cuerda i Osmaston (1978a) els dibuixen només davall de les 

platges neotirrenianes (=MIS 5a). 
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Tàxon Col C1 C79 Col C1 C79 Col C1  

b c c d d 

Lithothamnion sp.   X   

Cladocora caespitosa   X X X 

Balanus perforatus    X X 

Arca noae  X X X X 

Barbatia barbata    X X 

Barbatia plicata  X X X X 

Striarca lactea    X X 

Glycymeris cf bimaculata     X 

Glycymeris pilosa    X X 

Glycymeris violacescens X X X X X 

Brachidontes senegalensis     X 

Mytilaster minimus     X 

Lithophaga lithophaga    X  

Chlamys multistriata    X X 

Spondylus gaederopus  X X X X 

Anomia ephippium  X X X  

Lima lima    X X 

Ctena decussata    X X 

Loripes lacteus  X X X X 

Chama gryphoides  X X X X 

Pseudochama gryphina  X X X  

Cardita calyculata  X X X X 

Cardita senegalensis X  X   

Acanthocardia erinacea     X 

Acanthocardia tuberculata X X X X X 

Plagiocardium papillosum    X X 

Mactra corallina    X X 

Donacilla cornea  X X  X 

Tellina planata  X X   

Donax semistriatus     X 

Venus verrucosa X   X X 

Gouldina minima     X 

Callista chione    X X 

Dosinia lupinus     X 

Dosinia exoleta     X 

Irus irus    X X 

Venerupis aureus     X 

Venerupis pullastra    X X 

Chamelea gallina    X X 

Dentalium vulgare    X X 

Haliotis lamellosa     X 

Diodora graeca    X X 

Diodora gibberula    X X 

Fissurella nubecula  X X X X 

Acmea virginea     X 

Patella caerulea X  X X X 

P. caerulea subplana var. cognata  X X   

Patella aspera  X X  X 

Patella vulgata(1)     X 

Patella lusitanica   X X X 

Gibbula divaricata     X 

Clanculus jussueui     X 

Monodonta articulata    X X 

Monodonta lineata     X 

Tricolia pulla    X X 

Smaragdia viridis    X X 

Littorina neritoides     X 

Alvania cimex    X X 

Alvania lactea     X 

Turboella dolium     X 

Turboella similis     X 

Rissoa guerini    X X 

Rissoa monodonta     X 

Rissoina bruguieri    X X 

Petaloconchus subcancelatus     X 

Bivonia triquetra     X 

Bittium reticulatum var latreillei    X X 

Thericium vulgatum  X X X X 

T. vulgatum var tuberculata   X   

T. vulgatum var pulchella   X   
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Thericium minutum  X X   

Triphora perversa    X  

Strombus bubonius  X    

Trivia europaea    X X 

Trivia pulex     X 

Luria lurida   X X X 

Polinices lacteus  X X   

Payraudeautia intricata  X X   

Cymatium costatum X     

Cymatium cutaceum    X  

Cymatium corrugatum  X X   

Bursa scrobiculator X     

Bursa scrobiculator var. trinodosa  X    

Trunculariopsis trunculus  X X   

Muricopsisi cristatus  X X  X 

Thais haemastoma  X X X X 

T. haemastoma var. minor  X    

T. haemastoma ssp. consul    X  

Ocenebra erinacea var. tarentina  X X X  

Columbella rustica  X X X X 

Buccinulum corneum X   X X 

Cantharus viverratus  X X X X 

Amyclina corniculum     X 

Amyclina semistriata  X X   

A. corniculum var. raricosta    X  

Hinia costulata     X 

Hinia incrassata    X X 

Cancellaria cancellata X X    

Gibberula miliaria    X X 

Conus testudinarius X  X X X 

Conus mediterraneus   X X X 

Labrodon sp     X 

 

Taula 12-9. A la col. Cuerda(1)-SHNB, els espècimens citats a Cuerda (1979) del nivell c, figuren a 

l’etiqueta amb la localització de Carnatge sup amb una alçada de +2 m. A la taula s’han figurat els tàxons 

que a la col. Cuerda(1)-SHNB, consten com a Carnatge inf amb una alçada de +1 m i que 

presumiblement procedeixen del nivell b de Cuerda (1979). El nivell d de Cuerda (1979) a la col. 

Cuerda(1)-SHNB apareix amb el topònim de Camp de Tir 2. (veure explicació al text). 

(1): segons Vicens i Pons es Patella aspera. 

 

                   

Fig. 12-65. Es Carnatge. Vista general del jaciment denominat Campo de Tiro2 per Muntaner (1957) i 

Cuerda (1957). En primer terme la platja superior del MIS 5e. En fora, a una punta de color negre hi ha 

l’eolianita del MIS 6. Entre la punta més propera i la gent hi ha els nivell de platja del MIS 5a. (Imatge 

del 26-10-2007).  
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Fig. 12-66. En aquesta pàgina i la següent, diferents talls d’es Carnatge (Reproduït de Fornós et al., 

2012b). Veure l’explicació al text. 
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Fig. 12-67. Tall estratigràfic d’es Carnatge, segons Vicens et al. (2012). a- Eolianita del MIS 6. b- 

Paleosòl vermell. U1- Platja del MIS 5e. U2- Platja del MIS 5e, separada de l’anterior, puntualment per 

uns llims vermells. U3- Unitat constituïda per blocs cimentats dels nivells anteriors, la part superior pot 

presentar una crosta vermella de pocs mm. U4- Unitat que a la base és arenosa i a la part superior són 

conglomerats de platja amb nombrosos fòssils. 

 

 

 

Fig. 12-68. Es Carnatge. U2- Platja del MIS 5e. U3- Blocs cimentats adossats als nivells del MIS 5e, U1 i 

U2. U4- Platja del MIS 5a. (Imatge de 03-04-2005). Actualment aquesta fotografia no es pot fer per 

l’acumulació d’arenes grolleres i restes de mol·luscs que tapen la major part del jaciment. 

 

 

 Referent als fòssils trobats en aquest jaciment, comentar que és un jaciment on s’han 

trobat molts de tàxons (Taula 12-9) i de tot tipus de fons. Molts dels fòssils d’aquest jaciment i 

del proper de cala Pudent han estat un fons documental important per la realització de molts de 

treballs de Joan Cuerda. Dels fòssils trobats o citats al nivell b de Cuerda (1979) (=U1 en 

aquesta tesi) cal destacar Cardita senegalensis, Cymatium costatum, Bursa scrobiculator i 

Conus testudinarius. Al nivell c de Cuerda (1979) (=U2 en aquesta tesi) s’han trobat els 
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següents tàxons biondicadors: Barbatia plicata, Cardita senegalensis, Thericium minutum, 

Strombus bubonius, Bursa scrobiculator var. trinodosa nodulosa, Cantharus viverratus i Conus 

testudinarius. Al nivell d de Cuerda (1979) (que seria U3+U4) s’han trobat com a fòssils 

bioindicadors Barbatia plicata, Brachidontes senegalensis, Thais haemastoma ssp. consul, 

Cantharus viverratus i Conus testudinarius. Cuerda (1975) comenta que els dos tàxons darrers 

els va trobar al nivell basal de d (=U3 en aquesta tesi). Cuerda (1975, 1987) sempre va dir que el 

nivell U3 i U4 eren neotirrenians (=MIS 5a), els nivells U1 i U2 eren eutirrenians (=MIS 5e), 

per la fauna present i el context geològic i geomorfològic (veure Figs. 12-68 a 12-72) 

Cal recordar que Cuerda (1975) indicava que a la llista de tàxons citats al nivell f (= 

nivell d a Cuerda 1979 o nivell U4 en aquesta tesi) es devien sumar els 69 tàxons de 

foraminífers corresponents a 25 gèneres estudiats per Mateu (1968). 

A la col. Cuerda(2)-SHNB hi ha fòssils procedents d’aquest indret, amb un nombre molt 

inferior que a la col. Cuerda(1)-SHNB, i amb diferents topònims, per la qual cosa per evitar 

errors no s’han indicat els fòssils a cap llistat. Gairebé tots ja hi eren a la col. Cuerda(1)-SHNB. 

A la col Muntaner-SHNB hi ha fòssils procedents segons l’etiqueta de Camp de Tir 2 i 

d’es Carnatge. El primer topònim és el jaciment clàssic del Neotirrenià (=MIS 5a) de ponent de 

les cases d’es Carnatge, a l’igual que a la col. Cuerda-SHNB. El topònim d’ es Carnatge es 

refereix als nivells del MIS 5e que hi ha per les cases. 

      

Fig. 12-69.  Fig. 12-68. Es Carnatge. U2- Platja del MIS 5e. U3- Blocs cimentats adossats als nivells del 

MIS 5e, U1 i U2. El nivell U1 es troba per davall del nivell U2. (Imatge de 01-11-2010). Actualment 

aquesta fotografia no es pot fer per l’acumulació d’arenes grolleres i restes de mol.luscs que tapen la 

major part del jaciment. 
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Bauzà (1954a) escrivia sobre la supervivència d’un peix miocè, del Labrodon, al 

Pleistocè mallorquí, ja que s’havia trobat un fòssil dins una platja quaternària del llevant de 

Palma. Revisant la col. Cuerda(1)-SHNB s’ha sabut que aquest fòssil procedeix del dipòsit 

neotirrenià (=MIS 5a) d’es Carnatge. 

A la col. Muntaner-SHNB procedents del Camp de Tir 2, i que presumiblement és del 

nivell del MIS 5a, hi ha una sèrie de fòssils com són: 

Balanus sp. 

Arca noae 

Chama gryphoides 

Venus verrucosa 

Lima sp. 

Acanthocardia tuberculata 

Fissurella nubecula 

Columbella rustica 

Thericium sp. 

Conus sp. 

 Al llistat anterior no hi ha cap tàxon bioindicador. 

 També a la mateixa col·lecció hi ha un exemplar de Cymatium cutaceum procedent dels 

MIS 5e d’aquest indret. 

 A part dels tàxons bioindicadors, en aquest jaciment hi ha molts de tàxons interessants i 

que es comentaran al capítol 15 d’aquesta tesi. 

Donant pas a un altre aspecte, convé comentar qüestions relacionats amb la cronologia. 

Segons Vicens et al. (2012) el jaciment d’es Carnatge es troba a uns 170 m al SSE de cala 

Pudent. Cuerda (1975) parla de quatre nivells amb fauna marina. Els dos nivells amb fòssils 

marins més antics es correlacionarien amb els eutirrenians de cala Pudent, són platges fòssils i 

també hi ha fauna termòfila amb el característic Strombus bubonius. Zazo et al. (2003) indiquen 

que les quatre unitats marines estan separades per depòsits continentals de color vermellós o 

superfícies erosives entre l’actual nivell de la mar i els +3 m. La unitat 3 descansa sobre una 

superfície d’erosió (que talla la unitat 1 i 2), i està constituïda per blocs (diàmetre mitjà entre 0,5 

a 1 m) procedents de les unitats 1 i 2, i de clastes arrodonits integrats en una matriu argilosa-

llimosa de color vermellós. Segons Cuerda (1975) a la unitat 3 es va trobar Cantharus 

viverratus i Conus testudinarius. El dipòsit marí més recent, la unitat 4, està constituït per 

conglomerats de platja i cobreix una superfície d’erosió a la unitat 3 (Zazo et al., 2003). Cuerda 

(1975) cita a la unitat 4 la presència de Barbatia plicata, Cantharus viverratus i Conus 

testudinarius. Fa la matisació que les diferències litològiques i de contingut paleontològic de les 

unitats 3 i 4 són manifestes si les comparam amb les unitats 1 i 2. Del Cantharus viverratus, a la 
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unitat 4 només es troben fragments. A les unitats 3 i 4 no hi ha l’abundant fauna termòfila de la 

unitat 1 i 2. 

              

Fig. 12-70. Es Carnatge. Jaciment molt cobert per les arenes grolleres procedents de la instal·lació del 

gasoducte i que han tret els temporals. U3 està molt tapat. Es pot veure molt poc si el comparam abans de 

les obres (Imatge de 26-03-2013). 

 

 

 Stearns i Thurber (1965) varen obtenir a partir de datacions Th/U per a la unitat 3, l’edat 

75 ka. Hearty (1987) apunta una edat a l’Aminozona E, que és correspon amb l’estadi 5, emperò 

diu que hi ha la possibilitat de que la unitat 3 sigui més jove (MIS 5c o 5a). 

 Hearty (1987) va identificar tres unitats marines en es Carnatge que cronològicament 

eren de l’Aminozona E (MIS 5e), que segons Zazo et al. (2003) es corresponen a les unitats 1, 2 

i 3 del seu treball. Nosaltres no ho veiem així, ja què amb el dibuix que fa Hearty sembla que es 

correspon a les unitats 1, 2 i 4 de Zazo et al. (2003). 

 Hillaire-Marcel et al. (1996) realitza datacions d’Urani (TIMS) en closques de 

mol·luscs de les quatre unitats. Les dades obtingudes suggereixen que la unitat 1 té una 

antiguitat de 135 ka, la unitat 2 de 117 ka, la unitat 3 de 117 ka, i la unitat 4 presenta una 

dispersió en les edats als voltant dels 100 ka. Les dades suggereixen que les tres unitats més 

antigues es corresponen a dos highstands durant el MIS 5e, emperò les dades estratigràfiques 

sedimentològiques i faunístiques suggereixen tres highstands al MIS 5e. La unitat 4 representa 

un highstand diferent i sembla raonable suposar que correspon al MIS 5c o 5a (Zazo et al., 

2003).  

A Bardají et al. (2009) també es pot trobar una explicació d’aquesta localitat tan 

important a nivell de la Mediterrània occidental. El nivell 2 i el nivell 3 han donat la mateixa 

edat (117 ka). Segons la nostra opinió és molt probable que al nivell 3 hi hagi fòssils reelaborats 
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de la unitat 1 i de la unitat 2, ja que aquesta unitat erosiona les dues més antigues, i aquest fet 

podria distorsionar l’edat de la unitat 3.  

De fet, Hearty (1987), a aquests dos nivells (unitat 3 i 4) que denomina CTC III, diu que 

pareix que estan separades de CTC I (unitat 1) i CTC II (unitat 2) per un considerable període de 

temps i suggereix que pertany al MIS 5c o MIS 5a, a pesar de que les seves datacions donin dins 

l’aminozone E. 

Si la corba de Tuccimei et al., (2006) és correcta per a l’estadi 5, el més lògic, si 

consideram que les unitats 3 i 4 es troben molt properes cronològicament i separades de les 

altres dues unitats (unitat 1 i 2) el més probable és que la unitat 3 i 4 siguin del MIS 5a. 

 

           

Fig. 12-71. Es Carnatge (Imatge de 03-04-2015). Sembla com si el jaciment s’hagués tapat més des de 

què va començar a tapar-se, a partir de 2011. 

 

 

Hores d’ara el jaciment clàssic d’es Carnatge es troba molt cobert per arenes grolleres i 

restes de mol·luscs. Aquestes arenes varen fer l’aparició després d’haver fet les obres 

submarines per instal·lar la canonada del gasoducte (comparar les diferents fotos de la Fig. 10-

68 a 10-72). 

Ja no es pot observar el jaciment com abans. La major part dels conglomerats basals del 

nivell d de Cuerda (1979) (=U3 en aquesta tesi) no els podem observar. També és mal de veure 

el contacte d’aquest nivell anterior (=MIS 5a) amb els nivells del MIS 5e. Només es pot veure 

amb claredat la part superior del nivell d (=U4 en aquesta tesi). 

Segons observacions personals, el fet que hi hagi arena per sobre del jaciment fa que 

molta de gent hi circuli por sobre, cosa que abans passava menys. 
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Fig. 12-72. Es Carnatge. La separació entre U1 i U2 no era clara vora al jaciment clàssic del MIS 5a. El 

nivell b aflorava molt poc. Per sobre de U2 s’observa U3. Actualment no es pot observar  degut a que 

l’arena grollera cobreix en gran part el jaciment (Imatge del 26-10-2007). Foto feta més a prop del 

jaciment que la de la Fig. 12-69. 

 

 

Encara que sigui anecdòtic, voldria corregir dues errades a dos treballs recents.  A 

Mateos et al. (2010) es presenta una fotografia d’es Carnatge (en concret la fig. 12 del seu 

treball) on hi ha un error al peu de figura. No és la platja eutirreniana (=MIS 5e) com diuen els 

autors abans esmentats, en realitat és una fotografia de la platja neotirreniana (=MIS 5a). I a 

Fornós et al. (2012) apareix un tall de Solé-Sabarís (1962) d’aquest jaciment i que no és del tot 

correcte per culpa meva, ja que vaig utilitzat una reproducció amb poca definició i semblava que 

només hi havia 3 tipus de material, quan en realitat en Solé-Sabarís (1962) representava més 

materials, i és per aquest motiu que es reprodueix a la Fig. 12-64. De totes maneres l’error no és 

molt greu, ja que la interpretació del solapament de dues platges pleistocenes és per igual al dos 

talls. 

 A la col. Cuerda(1)-SHNB quan hi ha el topònim de Carnatge amb l’alçada de + 1 m, i 

amb la cronologia del Tirrenià III (=MIS 5a) és refereix a un dipòsit que hi ha al llevant de les 

cases. En aquesta col·lecció hi ha els fòssils següents: 

Arca noae 

Barbatia plicata 

Striarca lactea 

Glycymeris violacescens 

Brachidontes senegalensis 

Spondylus gaederopus 
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Ctena decussata 

Cardita calyculata 

Mactra corallina 

Donax semistriatus 

Diodora gibberula 

Fisurella nubecula 

Patella lusitanica 

Tricolia pulla 

Trunculariopsis trunculus 

Thais haemastoma 

Ocenebra erinacea 

Columbella rustica 

Conus mediterraneus 

 Els únics tàxons bioindicadors són Barbatia plicata i Brachidontes senegalensis. És per 

aquest motiu i pel context geomorfològic que Joan Cuerda va posar a les etiquetes d’aquets 

fòssils una cronologia del Tirrenià III (=MIS 5a).  

 A la col. Muntaner-SHNB també hi ha exemplars etiquetats d’es Carnatge i 

presumiblement són dels nivells del MIS 5e que hi ha just davant les cases. Entre els fòssils hi 

ha tàxons bioindicadors com són Barbatia plicata, Cantharus viverratus, Thais haemastoma 

var. laevis, Conus testudinarius, i Cymatium costatum, que en conjunt indiquen l’estadi MIS 5e. 

Just davant les cases hi ha una secció on es poden observar les dues platges pleistocenes 

separades per un petit paleosòl vermell. Cuerda i Osmaston (1978a) varen fer un tall d’aquest 

indret (Fig 10-74). Anys més tard, Hillaire-Marcel et al. (1996) varen datar aquesta secció i va 

donar 135 ka per la platja inferior i 117 ka per la platja superior. Fornós et al. (2012) ho 

comenten al seu treball (Fig. 10-73). 

Recentment ha vist la llum un interessant treball escrit per Muhs et al., (2015), on es 

revisa la cronologia del Neotirrenià clàssic del jaciment des Carnatge. Aquests autors indiquen 

que la cronologia aniria de 126 ka fins a 112 ka (a grosso modo) per la qual cosa l’edat està 

clarament dins del MIS 5e, en concret als finals del MIS 5e on encara la mar estava alta. 

Aquesta nova proposta de cronologia del Neotirrenià des Carnatge no invalida la 

cronologia i nivells eustàtics proposada per Ginés et al., (2012) a partir de la datació 

d’espeleotemes freàtics procedents de coves litorals de Mallorca. 

Muhs et al., (2015) proposen que els dipòsits del Neotirrenià de Mallorca, i pot ser en 

altres zones de la Mediterrània, són en realitat una fàcies beachrock de la mateixa edat que els 

citats com eutirrenians. Personalment crec queen  el cas des Carnatge si pot tenir validesa 

aquesta afirmació, emperò no en altres casos, com per exemple Caloscamps on hi ha un nivell 

del Neotirrenià amb fauna temperada i datat per Rose et al., (1999) dintre del MIS 5a. 
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Fig. 10-73. Dues platges pleistocenes separades per un paleosòl vermell es pot observar davant les cases 

des Carnatge (nivell c i d). Aquesta secció va ser datada per Hillaire-Marcel et al. (1996) i va donar 135 

ka (unitat inferior) i 117 ka (unitat superior) (Reproduït de Fornós et al., 2012). A l’esquera es pot 

observar el tall de cala Pudent. 

 

 

                     
Fig. 10-74. Tall de Cuerda i Osmaston (1978) de les cases des Carnatge: a-Eolianita del MIS 6.b- paleosòl 

vermell. c- Platja del MIS 5e. d- Platja del MIS 5e. e- Dipòsit del MIS 5a. 

 

 

                           
 

Fig. 10-75. Aspecte del dipòsits pleistocens davant les cases des Carnatge. Foto feta el 26-10-2007. 

 

 

 Per acabar, comentar que durant el període de revisió de la tesi a vist la llum una 

interessant obra escrita per Galiana (2015) que parla de la geologia d’es Carnatge, la etnologia i 

la història militar de la zona entre d’altres coses. 
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12.3.11. Son Mosson 1 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 474499/4376908 (cova) 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 474543/4376858 

 

Cuerda (1979) diu que aquesta zona està compresa entre les cases des Carnatge i la 

urbanització de la Pineda i presenta la mateixa disposició estratigràfica que cala Pudent i es 

Carnatge, per la qual cosa hi restes del Tirrenià II (=MIS 5e) i del Tirrenià III (=MIS 5a). 

                     

Fig. 12-76. Son Mosson 1. Cova d’abrasió marina dins l’eolianita del MIS 6 (nivell a) i omplida amb 

arenes del MIS 5a segons Cuerda i Osmaston (1978) (nivell b). 

 

                     

Fig. 12-77. Son Mosson 1. a- Eolianita del MIS 6. b- Paleosòl. c- Platja del MIS 5e. 
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Fig. 12-78. Pedrera que hi ha un centenar de metres terra endins a son Mosson 1. a- Eolianita del MIS 6. 

b- Paleosòl. c- Platja del MIS 5e. 

 

A la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha quatre denominacions d’aquest indret. Pels talls i les 

referències a Cuerda (1979) i a Cuerda i Osmaston (1978a) sabem on es pot situar Son Mossón 

1. La denominació de “Son Mosson 1 (cueva)” també dona pistes, per la cual cosa Son Mosson 

1 a d’estar prop d’aquesta cova. Aquesta cova surt representada a Cuerda i Osmaston (1978a) i 

també a Fornós et al., (2012b) (Figs. 12-76 i 12-79.) 

A la col. Muntaner, d’aquest indret, hi ha espècies típiques de l’Eutirrenià (=MIS 5e) 

per la qual cosa el més probable és que sigui el mateix indret que Son Mosson 1 de Cuerda. A la 

col. Vicens-SHNB hi ha pocs fòssils d’aquest indret. 

A la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha bastants de tàxons termòfils procedents del nivell del 

MIS 5e, com són: Barbatia plicata, Cardita senegalensis, Polinices lacteus, Thericium 

minutum, Cymatium costatum, Bursa scrobiculator, Cantharus viverratus i Conus testudinarius. 

El llistat de fòssils d’aquest jaciment es pot consultar a la taula 12-10, i és la primera vegada que 

es dona aquest llistat, ja que mai s’havia donat a conèixer fins ara. 

A la col. Cuerda(1)-SHNB no només hi ha fòssils del MIS 5e, també hi ha fòssils 

procedents del dipòsit del MIS 5a. 

A Cuerda i Osmaston (1978a) presenten dos talls, un de la cova d’abrasió (Fig. 12-79) i 

un d’un tall proper a la cova (Fig. 12-80). 

A la fig. 12-77 es pot observar una seqüència igual a la zona més distal de la fig. 12-80. 

A un centenar de metre cap a l’interior hi ha una pedrera on es pot observar la mateixa 

disposició estratigràfica (veure fig. 12-78).  

Tant Solé-Sabarís (1962) com Cuerda (1979) dibuixen talls a pedreres que no he sabut 

localitzar (Figs. 12-81 i 12-82). 
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Fig. 12-79.Son Mosson. Cova d’abrasió dins l’eolianita del MIS 6 (nivell a), omplerta per arenes del MIS 

5a (nivell b), segons Cuerda i Osmaston (1978a) 

 

        

Fig. 12-80. Son Mosson segons Cuerda i Osmaston (1978a). a- Eolianita del MIS 6. b- Paleosòl vermell. 

c- Platja del MIS 5e.  d- Dipòsit del MIS 5a. e- Crosta. f- Arenes cimentades del MIS 5a. 

 

                                    

Fig. 12-81. Tall de Solé-Sabarís (1962). Representa tres eolianites separades per un paleosòl i una 

superfície d’erosió. 

                        

Fig.12-82. Pedreres de son Mosson segons Cuerda (1979). a- Eolianita del MIS 6. b- Paleosòl vermellós 

amb Chondrula gymnesica. c- Eolianita del MIS 5e. d- Llims marrons amb els mateixos fòssils que en b. 

e- Eolianita poc consolidada atribuïda al Würm II. 
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Tàxon S M 1 S M 2 

MIS 5a MIS 5e MIS 5a 

Balanus perforatus  X  

Paracentrotus lividus X  X 

Arca noae  X X 

Barbatia barbata X X  

Barbatia plicata X X X 

Striarca lactea X X X 

Glycymeris pilosa  X  

Glycymeris violacescens  X X 

Brachidontes senegalensis X  X 

Spondylus gaederopus X X X 

Anomia ephippium  X  

A.  ephippium var aspera  X  

Limaria tuberculata  X  

Ostrea stentina  X  

Ctena decussata X X X 

Loripes lacteus X   

Chama gryphoides X X X 

Cardita calyculata X X X 

Cardita senegalensis  X  

Acanthocardia tuberculata X X  

Cerastoderrma glaucum  X  

Mactra corallina  X  

Donacilla cornea  X  

Donax semistriatus X   

Donax venestus X  X 

Donax trunculus  X X 

Venus verrucosa X X  

Gouldia minima   X 

Dosinia lupinus X X  

Irus irus X   

Venerupis pullastra X   

Venerupis rhomboides   X 

Diodora graeca X   

Diodora gibberula X   

Fissurella nubecula X X X 

Patella caerulea X X  

P. caerulea subplana var cognata    

Patella aspera X X  

Patella lusitanica  X X 

Gibbula philberti X   

Gibbula divaricata X   

Gibbula umbilicaris  X  

Clanculus jussueui   X 

Monodonta turbinata   X 

Monodonta articulata   X 

Monodonta lineata   X 

Astraea rugosa  X  

Littorina neritoides X   

Petaloconchus subcancelatus  X  

T. vulgatum var tuberculata  X  

T. vulgatum var pulchella  X X 

Thericium minutum  X  

Thericium rupestre  X  

Luria lurida  X  

Polinices lacteus  X  

Cymatium costatum  X X 

Bursa scrobiculator var trinodosa nod  X  

Muricopsis cristatus   X 

Thais haemastoma  X  

T. haemastoma var minor  X  

Ocinebrina edwardsi  X  

Columbella rustica X X X 

Cantharus d’orbignyi  X  

Cantharus viverratus  X X 

Hinia costulata  X  

Conus testudinarius  X  

Conus mediterraneus  X X 

Raphitoma laviae  X  

Gadinia garnoti X   

 

Taula 12-10. Tàxons presents a la col. Cuerda(1)-SHNB de son Mosson 1 i de son Mosson 2. És la 

primera vegada que es dona un llistat de tàxons d’aquests dos jaciments.  
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12.3.12. Son Mosson 2 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 474723/4376716 

 

La ubicació exacta de Son Mosson 2 és més dificultosa de precisar, emperò per les 

alçades que hi ha a les etiquetes, entre +1m i +1,5 m i pel mapa que surt publicat a Cuerda 

(1979), és probable que sigui el dipòsit que hi ha uns 100 m a l’W de la cova de sa Gata (o cova 

des Bufador), que n’és el més evident i és el que surt fotografiat i explicat a Fornós et al. 

(2012b) (veure la Fig. 12-83). L’estratigrafia és pràctiment idèntica a la des Carnatge. 

A Cuerda i Osmaston (1978a) apareix un  tall que molt probablement és d’aquest indret 

i que es reprodueix a la Fig. 12-84. També es reprodueix un tall a les eolianites que deu ser d’un 

indret proper (Fig. 12-85). 

            

Fig. 12-83. Son Mosson segons Fornós et al. (2012b). a- Eolianita del MIS 6. b- Paleosòl vermellós.  U2- 

Platja del MIS 5e. U3- Platja de conglomerats del MIS 5a. U4- Platja d’arena del MIS 5a. d- Materials 

eòlics. 

 

 Els fòssils trobats en aquest indret es poden consultar a la taula 12-10b. Només hi ha 

fòssils del nivell del MIS 5a., per la qual cosa el més probable és que siguin del nivell U3 8 

(Fig. 12-83). 

 Referents als fòssils presents a la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha tàxons termòfils, com són 

Barbatia plicata, Brachidontes senegalensis i Cantharus viverratus.  

Crida l’atenció la presència de Cymatium costatum, tàxon només trobat al MIS 5e de 

Mallorca segons Cuerda (1987), per la qual cosa podria ser un exemplar reelaborat del nivell del 

MIS 5e. 
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Fig. 12-84. Son Mosson segons Cuerda i Osmaston (1978a). a- Eolianita del MIS 6. b- Paleosòl 

vermellós. c- Platja del MIS 5e. d- Platja del MIS 5a. e- Arenes del MIS 5a. 

 

                

Fig. 12-85. Son Mosson segons Cuerda i Osmaston (1978a). a- Eolianita del MIS 6. b- Paleosòl 

vermellós. c- Eolianita del MIS 5e. d- Paleosòl amb Chondrula gymnesica. e- Eolianita posterior a la 

regresió del MIS 5a. 

 

12.3.13. Son Mosson (cases de) 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 474882/4377212 

 

 Cuerda et al. (1982) varen estudiar la seqüència estratigràfica i el registre paleontològic 

del tall que hi ha vora la carretera a les cases de son Mosson (ara inexistents, ja que es varen 

esbucar per qüestions de seguretat aèria). La seqüència és la següent: 

a-Eolianita del Riss (=MIS 6) de color gris rosat (7,5YR 7/2) de gra fi. A la part superior pot 

presentar una crosta de 20 cm de gruixa. 

b-Llims vermells groguencs de fins a 30 cm de potència. S’han trobat fragments de crosta 

ennegrida iguals que els que es varen trobar al paleosòl que hi ha davall la platja del MIS 5e de 

cala Pudent. La fauna trobada és també molt semblant a la d’aquell paleosòl. Citen els següents 

tàxons: 

Tudorella ferruginea 

Chondrula gymnesica 

Xerocrassa prietoi 

Xerocrassa frater 

Theba pisana 

Iberellus companyonii 

Cuerda et al. (1982) correlacionen aquest nivell amb el paleosòl de cala Pudent per la 

fauna present, a excepció de Theba pisana, que era la primera vegada que es trobava fòssil al 
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Pleistocè superior de les Balears. S’ha revisat la col. Cuerda(1)-SHNB i l’exemplar de Theba 

pisana no és un fòssil, és una closca d’un espècimen actual, per la qual cosa aquesta cita s’ha de 

rebutjar. 

Una altra cosa interessant que esmenten aquests autors és que en aquest nivell han trobat 

un copròlit de Myotragus balearicus. No s’ha trobat a la col.Cuerda(1)-SHNB ni a la col. 

Cuerda(2)-SHNB. 

c- Eolianita marró clar (10YR 7/3), que pot arribar als 3 m de potència i amb la següent fauna: 

Tudorella ferruginea 

Chondrula gymnesica 

Xerocrassa frater 

Iberellus companyoni 

d- Paleosòl marró groguenc (10YR 6/4) de fins a 30 cm de potència, amb la següent fauna: 

Tudorella ferruginea 

Chondrula gymnesica 

Oxychilus lentiformis 

Xerocrassa prietoi 

Xerocrassa frater 

Xerocrassa frater ferreri 

Theba pisana 

Iberellus companyoni 

Els autors esmentats comenten que aquest nivell és el mateix que el que hi ha per sobre 

del la platja del MIS 5e de cala Pudent. Li donen una cronologia del Würm inicial. 

A la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha l’espècimen de Theba pisana. A l’igual que en el cas 

anterior es tracta d’una closca d’un exemplar actual. 

e- Eolianita de color marró molt clar  (10YR 8/3), que pot arribar fin una potència de 2 m. S’ha 

trobat la següent fauna: 

Tudorella ferruginea  

Chondrula gymnesica 

Xerocrassa frater 

Xerocrassa frater ferreri 

Iberellus companyonii 

 La cronologia que li assignen és del Würm I. 

f-  Sòl d’alteració de color marró vermellós clar (5YR 6/4) amb restes d’Iberellus companyonii. 

 Com es pot observar a uns quants de nivell s’ha trobar Chondrula gymnesica, ènid 

extint del Pleistocè superior de les Gimnèsies. 
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 Aquest indret és interessant pel contingut malacològic, per la cita que s’ha de rebutjar 

de Theba pisana i pel copròlit de M. balearicus, que hores d’ara s’interpreta com una cambra de 

pupació de coleòpter (veure el capítol 7). 

 Una altra qüestió interessant és que Cuerda et al. (1982) indiquen que  Xerocrassa 

frater ferreri sempre s’ha trobat a material del Würm i no més antics. 

 

12.3.14. Cova de sa Gata 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 474755/4376634 

 

A la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha fòssils etiquetats amb el nom de cueva de la Pineda i 

un altre com a cueva de sa Gata. A la col. Muntaner-SHNB hi ha el darrer topònim. 

Aquesta cavitat  s’obre a la gran duna. A la paret, a uns +2 m hi ha incrustacions 

d’arenes amb fauna marina (Muntaner, 1957) i atribuïdes al Tirrenià III (Cuerda,1979). 

La cova té una planta de 7x9 m i una alçada de 4 m. En el seu interior deixa al descobert 

una formació calcària molt similar a la que es troba en el subsòl de Son Sant Joan (Cuerda i 

Muntaner, 1953). 

                  

Fig. 12-86. Cova de sa Gata o des Bufador, excavada dins una eolianita del MIS 6. 

 

 

Prop d’aquest indret, a uns 60 m cap al N, durant el  2003 es varen tallar trossos de 

l’eolianita del Riss, per dur-la al Cosmocaixa de Barcelona. Això va provocar una certa alarma 

social i va quedar enregistrat als diaris locals. Tot es va arreglar i hores d’ara està exposada al 

CaixaForum, això sí amb menys edat del que toca ja que en el ròtol que hi ha baix la roca l’edat 

assignada és entre 38.000 i 40.000 anys. 
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 La boca de la cova s’obre cap el SW (Fig. 12-86) i just a l’entrada hi ha llims arenosos 

groguencs cimentats amb algun claste, que indiquen que abans de l’Holocè l’entrada va estar 

parcialment o completament tapada per aquests materials i que durant l’Holocè s’han anat 

erosionant per les onades. En aquest llims arenosos s’ha trobat Tudorella ferruginea i 

Chondrula gymnesica. 

En definitiva és una cova d’abrasió marina de dimensions modestes oberta dins 

l’eolianita del Riss (=MIS 6) i que al seu interior hi ha restes d’arenes cimentades del MIS 5 

amb fòssils marins (veure taula 12-11).  

Entre els fòssils hi ha un tàxon termòfil com Brachidontes senegalensis, indicador del 

MIS 5. Crida l’atenció la presència de Lithophaga lithophaga fòssil, que a la col. Cuerda(1)-

SHNB n’hi ha 1 exemplar i a la col. Muntaner-SHNB, 9, ja que normalment se troben les seves 

perforacions a la roca, emperò no la closca. 

 
Tàxon Col. Cuerda Col. Muntaner 

Arca noae  X 

Barbatia barbata X  

Brachidontes senegalensis X X 

Lithophaga lithophaga X X 

Cardita calyculata  X 

Petricola lithophaga X  

Truncatella subcylindrica X  

Bivonia triqueta X X 

Fossarus ambiguus X  

Leuconia bidentata X  

Gadinia garnoti X X 

Gadinia garnoti var capuloidea X  

 

Taula 12-11. Fòssils de la col·lecció Cuerda(1)-SHNB i de la col·lecció Muntaner-SHNB de la cova de sa 

Gata. 

 

 També crida l’atenció l’abundant presència de Fossarus ambiguus, que a la col. 

Cuerda(1)-SHNB n’hi ha 19 exemplars. Cuerda (1987) comenta que aquesta espècie, en aquest 

jaciment, es troba associada amb Truncatella subcilindrica i Leuconia bidentata, espècies que 

poden viure a basses litorals capaces de suportar notables canvis de salinitat. 

 Un altre tàxon no molt citat al Pleistocè de les Illes Balears és Gadinia garnoti, 

gasteròpode que habita per sobre de les roques a la zona mesolitoral, i que a la col. Cuerda(1)-

SHNB i a la col. Muntaner-SHNB n’hi ha 19 i 32 exemplars respectivament. 

 

12.3.15. 100 m al NNW de la Pineda 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 474886/4376556 

 

 En aquest indret hi ha un dipòsit  de pocs metres quadrats, que que per la litologia, per 

l’estratigrafia, per la fauna present i pel context geomorfològic se li pot assignar una edad 

eutirreniana (=MIS 5e). En realitat és molt semblant a Cala Pudent, si bé els nivells es troben 
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representats de manera més minsa (Fig. 12-87). Només hem trobat fòssils procedents d’aquest 

dipòsit a la col. Vicens-SHNB. Hi ha arenes de platja cimentades per sobre d’ un paleosòl. Al 

nivell d’arenes de platja s’han trobat els següents tàxons (col. Vicens-SHNB): 

Rhodophyceae indet. 

Barbatia plicata 

Striarca lactea 

Thericium vulgatum var. pulchella 

Cymatium costatum 

Thais haemastoma 

Columbella rustica 

Cantharus viverratus 

Conus mediterraneus 

Iberellus companyonii 

 A part dels tàxons anteriors, es va observar la presència de Chondrula gymnesica, que 

no és d’estranyar a un final de platja. D’entre els mol·luscs bioindicadors hi ha B. plicata, 

Cymatium costatum i Cantharus viverratus. Aquest nivell, referent a la litologia i disposició 

estratigràfica s’assembla més als nivell de platja del MIS 5e de cala Pudent, es Carnatge i de son 

Mosson, que el proper nivell fossilífer de la Pineda. També té un contingut elevat de tàxons 

termòfils pel pocs tàxons trobats. 

 Al paleosòl, que es trobaria entre l’eolianita del MIS 6 i la platja del MIS 5e, s’han 

trobat els següents tàxons: 

Rhodophyceae indet. 

Chondrula gymnesica 

 Prop d’aquest jaciment, gairebé vora la mar, hi ha petites taques de còdols rodats 

cimentats amb arenes i fòssils marins. Aquestes taques són restes de la platja del MIS 5a. 

                        

Fig. 12-87. 100 m a l NNWde la Pineda. a- Paleosòl. Platja del MIS 5e. 
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Taxon C 79 Col C1 Col C2 Col M Col V 

Crustacea indet.     X 

Lithothamnium sp X X    

Rhodophyceae indet   X X  

Cladocora?    X  

Cladocora caespitosa X X X   

Balanophyllia regia  X    

Arca noae X X X X  

Barbatia barbata X X X X  

Barbatia plicata X X   X 

Striarca lactea X X  X  

Glycymeris violacescens X X    

Brachidontes senegalensis X X    

Modiolus barbatus X X    

Chlamys sp   X   

Spondylus gaederopus X X X X  

Anomia ephippium X X    

Lima lima X X    

Ctena decussata X X X   

Loripes lacteus X     

Chma gryphoides X X X   

Pseudochama gryphina X X    

Cardita calyculata X X   X 

Donacilla cornea  X X    

Venus verrucosa X X    

Irus irus X X    

Dentalium sp    X  

Dentalium vulgare X X    

Haliotis lamellosa  X    

Emarginula huzardi X X    

Diodora graeca X X    

Diodora gibberula X X  X  

Fissurella nubecula X X    

Patella caerulea X X X   

P. caerulea var subplana X X    

Patella aspera X X    

Patella lusitanica X X    

Patella ferruginea    X  

Calliostoma miliaris X X    

Gibbula ardens X X    

Gibbula varia X X    

Gibbula turbinoides X X    

Gibbula divaricata X X    

Gibbula rarilineata  X    

Gibbula umbilicaris X     

Gibbula guttadauri X X    

Monodonta sp    X  

Monodonta turbinata X X X X  

Monodonta articulata  X    

Monodonta lineata  X    

Jujubinus exasperatus X X    

Jujubinus gravinae  X    

Clanculus?    X  

Clanculus cruciatus X X    

Clanculus jussieui X X    

Tricolia pulla X X    

Smaragdia viridis X X    

Littorina neritoides X X  X X 

Alvania cimex X X  X  

Alvania cancellata X X    

Rissoa variabilis var neglecta X     

Rissoa guerini X X    

Rissoa violacea X X    

Rissoa monodonta X X    

Rissoina bruguierei X X  X  

Bivonia triquetra X X    

Spiroglyphus glomeratus X X    

Bittium reticulatum var latreille X X    

Thericium vulgatum X X    

T. vulgatum var pulchela X X   X 

Thericium minitum X X   X 

Thericium rupestre X X X   
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Fossarus ambiguus X X    

Strombus bubonius   X   

Trivia europaea X X    

Trivia pulex  X    

Luria lurida X X    

Payraudeautia intricata X X  X X 

Trunculariopsis trunculus X X    

Muricopsis cristatus X     

Muricopsis inermis  X    

Thais haemastoma X X X X  

T. haemastoma var laevis X     

Ocinebrina aciculata  X    

Ocinebrina edwardsi X X    

Triphora perversa X X    

Cirsotrema commutatum X X    

Columbella rustica X X X X X 

Buccinulum corneum     X 

Cantharus d’orbignyi X X    

Cantharus viverratus X X X X X 

Chauvetia minima X X    

Amyclina corniculum X X    

A. corniculum var raricosta X X    

Hinia costulata X X    

Hinia incrassata X X    

Pusia tricolor X X    

Mitra cornicula X X    

Gibberula milliaria X X    

Conus testudinarius X     

Conus mediterraneus X X X X X 

Conus mediterraneus var major  X    

Cythara albida X X    

Cythara rugulosa X X    

Cythara bertrandi X X    

Cythara taeniata  X    

Cythara vauquelini X X    

Mangelia attenuata  X    

Bela nebula X X    

Raphitoma linearis X X    

Raphitoma equalis  X    

Odostomia conoidea X X    

Ovatella myosotis  X    

Trochoidea frater    X  

Iberellus companyonii    X  

Tudorella ferruginea   X   

 

Taula 12-12. Fòssils de les col·leccións Cuerda(1)-SHNB, col. Cuerda(2)-SHNB, col. Muntaner-SHNB i 

Vicens-SHNB procedents de la Pineda i taxons citats per Cuerda (1979). 

 

12.3.16. La Pineda 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 474921/4376479 

 

Citat per Cuerda i Muntaner (1952). Muntaner (1957) diu que per sobre de la terrassa 

del nivell inferior, que es troba just a la vorera de la costa, hi ha unes arenes gruixudes  amb 

trossos arrabassats del nivell inferior i dels llims vermells. La fauna és la típica del nivell de +2 

m (veure la fig. 12-89). 

Cuerda (1979) fa un tall (Fig. 12-88), i és on es pot trobar el llistat més complet fins ara 

dels tàxons trobats en aques jaciment. 

Referent al fòssils (Taula 12-12) es poden fer moltes d’observacions. En primer lloc és 

indiscutible que és una localitat que ha lliurat molt de tàxons diferents. I d’entre ells, cal 



 

 653 

comentar la presència de les denominades espècies senegaleses com són Brachidontes 

senegalensis, Cantharus viverratus, Conus testudinarius, i Strombus bubonius. Segons Cuerda 

(1987), C. testudinarius d’aquest jaciment està molt rodat i sembla procedir de un Eutirrenià 

basal (=MIS 5e); no s’ha trobat a la col. Cuerda-SHNB. C. viverratus són exemplars complets, i 

queda reflectit a Cuerda(1987); el mateix passa amb B. senegalensis. Referent a S. bubonius, 

mai s’havia citat en aquest jaciment, emperò revisant la col. Cuerda(2)-SHNB s’ha trobat un 

fragment d’aquest mol·lusc procedent d’aquest jaciment; probablement procedeix de la platja 

del MIS 5e desmantellada. 

                        

Fig. 12-88. Tall estratigràfic de la Pineda segons Cuerda (1979). a- Eolianita del MIS 6. b- Llims 

vermellosos molt cimentats. c- Arenes eòliques amb Chondrula gymnesica. d- Nivell del MIS 5a amb 

blocs rodats del MIS 5e. 

 

       

Fig. 12-89. Aspecte general de la Pineda. a- Eolianita del MIS 6. d- platja del MIS 5a. 

 

 A part dels tàxons anteriors, també són interessant els mol·luscs termòfils i no presents 

a les nostres aigües com és Barbatia plicata. 

 També comentar que s’han trobat mol·luscs terrestres, troballa habitual aun dipòsit de 

platja. 
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12.3.17. Cala Estància 
 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 475396/4376049 (!) 
 

A la col. Cuerda-SHNB està etiquetat com a Tirrenià III (=MIS 5a) i a la col. Muntaner-

SHNB com a Tirrenià II (=MIS 5e). 

Cuerda (1979) diu que en aquesta cala hi havia dos jaciments del Tirrenià III (=MIS 5a), 

que ja a finals dels 70 estaven destruïts, segons paraules de l’autor. De fet Cuerda (1987) al 

parlar de la Rissoa variabilis var. neglecta deferencia el jaciment de cala Estància i de La 

Sirena, ara bé a la col. Cuerda només s’ha trobat el fòssil procedent d’un jaciment, per la qual 

cosa no se sap si a Cuerda (1987) hi ha un error o no. Un altre curiositat és que Cuerda i 

Osmaston (1978a) i Cuerda (1979) situen als seus mapes només un jaciment del Tirrenià III al E 

de la cala (Fig. 12-90). 

 A la col. Muntaner-SHNB només hi ha un topònim, cala Estància. A la col. Cuerda és 

més complicat ja que sembla que hi ha diverses localitzacions. Per contra, mai es va publicar un 

tall o fotografia dels jaciments d’aquest indret. 

 Morey i Cabanellas (2007-2008) s’equivoquen quan a la taula 3b del seu treball donen 

una alçada de + 2 m per aquest jaciment, ja que sembla que un es trobava a uns + 0,5 m i un 

altre a uns + 0,8 m, segons les dades que es tenen a partir de les col·leccions de la SHNB.  

 

 

             

Fig. 12-90. Cala Estància. A la plageta que hi ha al centre de la foto encara queda algun resta de platja 

quaternària per sobre d’una eolianita del MIS 6. 
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 A la taula 12-13 es poden consultar els tàxons trobats en aquest indret. Sembla que al 

menys una localització era del MIS 5a per la presència de Barbatia plicata i Brachidontes 

senegalensis. 

 

Tàxon Col C Col M 

Eriphia spinifrons 1  

Arca noae 1  

Barbatia barbata 1  

Barbatia plicata 1  

Barbatia pulchella  6 

Striarca lactea 2  

Brachidontes senegalensis 1  

Chlamys multistriata 1  

Spondylus gaederopus  6 

Lima lima 1  

Ctena decussata 1  

Loripes lacteus 1  

Lucinella divaricata 1  

Cardita calyculata 1  

Parvicardium exiguum 1,3  

Abra ovata 5  

Haliotis lamellosa  6 

Emarginula elongata 2  

Diodora graeca 2  

Patella caerulea 1  

Gibbula sp  6 

Gibbula ardens 1,3  

Gibbula turbinoides 1  

Gibbula umbilicaris 2  

Monodonta cf articulata 1  

Jujuvinus gravinae 1,3  

Clanculus jussieui 1  

Tricolia pulla 2,3  

Littorina neritoides 3,4  

Turboella similis 1  

Alvania cimex 2,4  

Alvania cancellata 3  

Alvania guerini 3  

Rissoa variabilis var negecta 2  

Rissoa violacea 1  

Rissoina bruguierei 1,3  

Bittium reticulatum 1  

Thericium vulgatum  1  

Thericium rupestre  6 

Ocinebrina acicula 1,4  

Columbella rustica 1 6 

Cantharus viverratus  6 

Chauvetia minima 2  

Amyclina corniculum 2  

Cyclope donovani 2  

Hinia costulata 2  

Gibberula miliaria 2  

Conus mediterraneus 1 6 

C. meditterraneus var minor 2  

 
Taula 12-13. Tàxons presents a la col. Cuerda(1)-SHNB, col. Cuerda(2)-SHNB i col. Muntaner-SHNB. A 

la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha les següents denominacions: 1- Cala Estancia +0,5 i + 0,8 m. 2- Can 

Pastilla-Club +0,4 i + 0,8 m. 3- Can Pastilla-La Sirena, entre +0,8 i + 1 m. 4-Can Pastilla-La Gravera + 2 

m. A la col Cuerda(2)-SHNB: 5- Hotel Anfora (W de cala Estància). A la col. Muntaner-SHNB: 6- Cala 

Estancia. 
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Fig. 12-91. Plànol de situació dels jaciment estudiats per Cuerda (1968) relacionats amb una antiga 

albufera que hi havia darrera la platja de Palma al darrer inter-glacial. Les explicacions següents provenen 

de l’autor citat. 

El ratllat continu senyala part de la gran albufera que durant el MIS 5e existia en aquest indret, i que avui 

està travessada per la sèquia de sant Jordi. La línia discontínua gruixada entre can Siriquet i can Canals 

senyala l’antiga línia de costa, gairebé paral·lela a l’actual. Les lletres de la a fins la q indiquen la situació 

del jaciments estudiats a Cuerda (1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 657 

12.3.18. Tram comprès entre can Rosselló i son Sunyer 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477937/4376173 (!) 

 

 Muntaner i Cuerda varen recollir material paleontològic provinent dels clots fets per a 

colocar postes elèctrics (veure punts a, b, c, i d de la fig. 12-91). Els clots estaven fets al llarg de 

més d’1 km. Segons Cuerda (1968) el contingut faunístic va ser el mateix i demostraven 

l’existència d’un banc d’arenes llimoses amb espècies pròpies d’aigües tranqui·les, poc 

profundes i sense comunicació directe amb la mar. A quests nivell no anava més amunt dels + 

2,5 m. Els tàxons trobats són els següents: 

Hinia reticulata 

Thericium vulgatum 

Bittium paludosum 

Rissoa sp 

Ostrea sp 

Cerastoderma glaucum var. umbonata 

Cerastoderma glaucum var. cf. crassa 

Cerastoderma glaucum var. 

Loripes lacteus 

Segons Cuerda (1968),  Cerastoderma glaucum var. cf. crassa és la de major valor 

paleontològic, de closca gruixuda i costelles robustes, i amb afinitats amb la del Pliocè italià. 

 

12.3.19. Can Menut 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 478129/4375641 (!) 

 

 La finca de can Menut es troba 1 km al E de la síquia de sant Jordi. En aquest indret i 

vora el camí, i a una pedrera, quedaren al descobert unes arenes llimoses fossilíferes que arriben 

fins els + 2,5 m (Cuerda, 1968) (veure punt f i g de la figura 12-91). Segons l’autor citat, molts 

dels bivalves presenten les dues vlaves, la qual cosa indica aigües tranquiles. Es varen recollir 

moltes de varietats de Cerastoderma glaucum, per la qual cosa l’autor presenta una làmina amb 

les fotografies de les diferents varietas. Segons Cuerda (1968), C. glaucum es corresponen amb 

el 60% dels fòssils recollits, Loripes lacteus amb el 30%, Tellina planata amb el 5%, Gastrana 

fragilis amb el 2%, Abra ovata amb el 2% i la resta de tàxons amb l’1 %. A la taula 12-14 es pot 

consultar els taxons trobats en aquest jaciment. Morey i Cabanellas-Reboredo (2008c) no han 

localitzat el jaciment. Jo tampoc he localitzat el jaciment de Cuerda (1968), si bé a un indret 

proper hi ha un ampli dipòsit de llims cimentats amb Cerastoderma glaucum (Figs. 12-92 i 12-

93) i  a les terres de cultiu hi ha espècimens fòssils solts. 
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Fig. 12-92. Els hotels que es veuen al fons són de la platja de Palma. Passat els pins hi ha l’antic vial 

ferroviari. Elsaflorament rocosos d’aquesta zona són llims cimentats de l’antiga albufera que hi havia 

darrera la platja. 

              

Fig. 12- 93. Cerastoderma glaucum als afloraments rocosos de la foto anterior. 

 
Taxon C68 Col C1 Col C2 

Loripes lacteus X X X 

Acanthocardia tuberculata X X  

Cerastoderma glaucum X X X 

C. glaucum var. clodiensis  X  

C. glaucum var. lamarcki X X  

C. glaucum var. paludosa X X  

C. glaucum var. umbonata X X  

Tellina planata X X X 

Gastrana fragilis X X X 

Abra ovata X   

Tapes decussatus X X  

Venerupis sp   X 

Pharidae indet.   X 

Thericium vulgatum  X X 

Thericium vulgatum var. spinosa X X  

 

Taula 12-14. Tàxons citats a Cuerda (1968) i tàxons presents a la col. Cuerda(1)-SHNB i col. Cuerda(2)-

SHNB 
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12.3.20. Can Siriquet 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 476778/4376389 (!) 

 

Jaciment situat a uns 700 m de la línia de costa actual, prop de ses Fontanelles. Segons 

Cuerda (1968) situat uns 500 m a l’W de la síquia de Sant Jordi i situat vora les cases de can 

Siriquet (el punt p de la fig.12-91). El citat autor explica que es varen fer un fonaments per a 

una edificació que no es va du a terme, i es varen atravesar unes arenes llimoses de color gris 

clar (10YR 8/1-7/1) d’origen marí d’uns 60 cm de gruixa, molt fossilíferes, i que en part es 

troben per sobre d’uns llims vermells groguencs amb Iberellus companyonii, Xerocrassa frater, 

i Tudorella ferruginea. El nivell marí és més llimós a la part superior i presenta una crosta 

rosada, arribant fins els +2,5 m. Els dos nivells anteriors es troben per sobre de l’eolianita de 

Riss. Els fòssils trobats a la platja pleistocena es poden consultar a la taula 12-15. 

Revisant la col. Cuerda(1)-SHNB i la col. Cuerda(2)-SHNB s’ha incrementat en un 20% 

els tàxons citats en aquest jaciment. Si observam la Taula 12-15 veurem que hi ha fòssils citats 

per Cuerda (1979) que no s’han trobat a la col·lecció com són: Chlamys varia, Acanthocadia 

erinacea, Donax semistriatus, Venus verrucosa, Cantharus viverratus. El darrer, segons Cuerda 

(1968) els va trobar en estat fragmentari, per la qual cosa pot set no els recollís. També hi ha 

fòssils presents a la col·lecció i no citats per Cuerda (1979) com són: Cladocora caespitosa, 

Cerastoderma glaucum var. lamacrki, Donax venestus, Gouldia minima, Callista chione, i 

Astraea rugosa. 

Clausinella fasciata és un bivalve rar al jaciment del Pleistocè balear, i només s’ha citat 

en aquest jaciment (Cuerda, 1987). Pecten jacobeus és poc citat a les Balears, afegint un nou 

jaciment on s’ha trobat. 

Revisant la col. Cuerda(2)-SHNB s’ha trobat un fragment de Strombus bubonius, 

anteriorment no citat. També s’ha trobat un fragment de Ensis sp, que n’és la primera cita 

d’aquest tàxon al Pleistocè de les Illes Balears. 

 El Gastropoda Gibbula magus procedent d’aquest jaciment apareix fotografiat a Cuerda 

(1987). 

 També s’ha trobat un mol·lusc terrestre, Iberellus companyonii, la qual cosa no es rara a 

una platja. 

 Morey i Cabanellas (2008c) diuen que han trobat una petita superfície fossilífera entre 

l’autovia de Palma i la zona aeroportuària. No citen cap espècie, per la qual cosa fa mal dir si és 

el jaciment que va estudiar Cuerda. 

He visitat la zona en unes quantes ocasions i no he trobat cap indici del jaciment, pot ser 

perquè estava situat per on actualment passa l’autopista, prop de les cases de Can Siriquet. 
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Taxon C 79 Col. C1 Col. C2 

Rhodophycea indet.   X 

Cladocora caespitosa  X  

Arca noae X X X 

Barbatia barbata X X  

Barbatia plicata X X  

Striarca lactea X X  

Glycymeris violacescens X X  

Brachidontes senegalensis X X  

Modiolus barbatus X X  

Chlamys sp   X 

Chlamys varia X   

Chlamys pesfelis X X  

Chlamys flesuosa var. biradiata X X  

Pecten jacobaeus   X 

Spondylus gaederopus X X  

Lima lima X X  

Ctena decussata X X  

Loripes lacteus X X X 

Chma gryphoides X X  

Pseudochama gryphina X X  

Cardita calyculata X X  

Acanthocardia erinacea X   

Acanthocardia tuberculata X X  

Cerastoderma glaucum X X  

C. glaucum var. lamarcki  X  

Mactra corallina X X X 

Donacilla cornea  X X  

Tellina planata X X  

Donax sp   X 

Donax semistriatus X   

Donax venestus  X  

Donax trunculus X X  

Ensis sp   X 

Venus verrucosa X   

Gouldia minima  X  

Callista chione  X  

Dosinia lupinus X X  

Irus irus X X  

Venerupis aurea X X  

Chamelea gallina X X X 

Clausinella fasciata X X  

Corbula gibba X X  

Diodora graeca X X  

Gibbula magus X X  

Astraea rugosa  X  

Thericium vulgatum X X X 

Strombus bubonius   X 

Trunculariopsis trunculus X X  

Thais haemastoma X X X 

Columbella rustica X X  

Cantharus viverratus X   

Arcularia gibbosula X X X 

Conus testudinarius X  X 

Conus mediterraneus X X  

Iberellus companyonii   X 

 
Taula 12-15. Tàxons citats a Cuerda (1979) i tàxons presents a la col. Cuerda(1)-SHNB i col. Cuerda(2)-

SHNB de can Siriquet. 
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12.3.21. Es Serral 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477708/4375455 

 

 El dipòsit del Pleistocè es troba per damunt de l’eolianita del Riss i està constituït per un 

llims de color marró (7,5YR 6/4) amb fòssils marins i a una alçada no superior als 2,5 m snm. 

Els fòssils que més abunden són d’aigües tranquil·les i de poca profunditat (Cuerda 1968). 

 Hi ha fòssils citat per Cuerda (1968) que no s’han trobat a la col·lecció, com són: Arca 

noae, Thericium vulgatum, Cantharus viverratus i Arcularia gibbosula. També s’han trobat 

fòssils a la col·lecció no citats per Cuerda (1968): Lithotamnium sp, Striarca lactea, Anomia 

ephippium, Cardita senegalensis, Parvicardium cf. minimum, Plagiocardium papillosum, 

Tellina planata, Donax semistriatus, Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venerupis 

rhomboides, Tricolia pulla i Rissoa variabilis var. neglecta. 

 Altres taxons citats per Cuerda (1968) com Chlamys flexuosa, Lima sp, Cerastoderma 

glaucum var paludosa i Diodora gibberula, pot ser que el mateix autor amb posterioritat al seu 

article les reconsideràs taxonomicament. 

 Morey i Cabanellas-Reboredo (2008c) diuen que hi ha lloses fossilíferes per la finca i 

que les feines agrícoles desestructuren l’aflorament. Cuerda (1968) no realitza cap tall del 

jaciment, emperò si parla de que en alguns punts els sediments fossilífers han aparegut perquè 

s’ha fet una sèquia per treure l’aigua de la finca. 

 La carretera que passa al S de la finca d’Es Serral, poc té que veure amb el camí de 

finals del 60 de segle passat. Les sèquies que hi podien haver, ben segur que no s’han respectat 

per les obres de millora dels vials actuals. 

 

 
 
Fig. 12-94. Vista aèria de la zona des Serral i de can Menut (es troba a la dreta des Serral). On hi ha el 

punt es va fer la foto de la fig. 12-92 i 12-93. El jaciments des Serral es deu trobar per el vial que hi ha al 

SW colindant amb la finca. Al marge inferior esquera hi ha pins a un camp de dunes actual. (Font 

IDEIB). 
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Taxon C 68 Col C1 Col C2 

Lithotamnium sp  X  

Echinoidea indet.   X 

Arca noae X   

Barbatia barbata X X X 

Barbatia plicata X X  

Striarca lactea  X  

Glycymeris violacescens X X X 

Chlamys flexuosa X   

Chlamys flexuosa var. biradiata X X  

Anomia ephippium  X  

Lima sp X   

Lima lima  X  

Lima hians  X  

Ctena decussata X X  

Loripes lacteus X X X 

Chama gryphoides X X  

Pseudochama gryphina X X  

Cardita senegalensis  X  

Acanthocardia tuberculata X X  

Parvicardium exiguum X X  

Parvicardium cf. minimum  X  

Plagiocardium papillosum  X  

Cerastoderma glaucum X X X 

C. glaucum var. clodiensis X X  

C. glaucum var. lamarcki X X  

C. glaucum var. paludosa X   

C. glaucum var. rectidens minor  X  

C. glaucum var. umbonata X X  

Mactra corallina X X X 

Donacilla cornea  X X  

Tellina planata  X X 

Donax sp   X 

Donax semistriatus  X  

Donax venestus X X  

Donax trunculus X X  

Abra ovata X X  

Dosinia lupinus X X  

Irus irus X X  

Venerupis aurea  X  

Venerupis pullastra  X  

Venerupis rhomboides  X  

Chamelea gallina X X X 

Patella sp   X 

Diodora c.f graeca  X  

Diodora gibberula X   

Tricolia pulla  X  

Rissoa variabilis var. neglecta  X  

Thericium vulgatum X  X 

Strombus bubonius   X 

Columbella rustica X X  

Cantharus viverratus X   

Arcularia gibbosula X  X 

Conus mediterraneus X X  

 
Taula 12-16- Tàxons citats a Cuerda (1968) i tàxons presents a la col. Cuerda(1)-SHNB i col. Cuerda(2)-

SHNB des Serral 
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12.3.22. Ses Fontanelles 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477280/4376093 

 

 Muntaner (1957) diuen que aquest jaciment es troba allunyat de la costa uns 600 m. No 

es troben restes de la terrassa de +4 m (els autors es refereixen a la platja del MIS 5e). Els 

sediments són una sèrie de capes arenoses amb closques triturades i espècies de mida petita amb 

cabussament cap a la mar. 

El jaciment es trobava situat baix del pont que hi havia en el camí de son Fangos quan 

passava per la sèquia de Sant Jordi (punt n de la figura 12-91). El dipòsit està constituït per 

arenes amb fòssils marins, de 2 m de potència i es troba per sobre de l’antiga barra que a finals 

de l’Eutirrenià taponava l’extensa albufera que hi havia cap el NO (Fig. 12-95). Aquests 

sedimenta arriben fins els + 2,3 m (Cuerda, 1968). 

 

                
 

Fig. 12-95. Tall estratigràfic de la sèquia de Sant Jordi on cruza el cami de Son Fangos (Ses Fontanellas) 

segons Cuerda (1968): a- Sediments arenosos-fangosos amb Cerastoderma glaucum. b- Antiga barra 

pleistocena. c- Estrats marins fossilífers de finals de l’Eutirrenià. 

 

 

 

Fig. 12-96. Al punt groc és on Cuerda (1968) diu que es trobava el jaciment de ses Fontanelles. Vora el 

vial que hi ha al SE de la zona humida de ses Fontanelles es troba la sèquia de Sant Jordi, que desemboca 

a la platja. Hores d’ara s’està urbanitzant aquesta zona humida. Des d’una perspectiva mediambiental es 

tracte d’una agresió sense escrupols i que poc diu a favor dels nostres governants. Foto del 2012 (Font 

IDEIB). 
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Taxon C 68 Col C1 

Arca noae X X 

Barbatia barbata   

Barbatia plicata X X 

Barbatia pulchella X X 

Striarca lactea X X 

Glycymeris pilosa X  

Brachidontes senegalensis X X 

Ostrea stentina  X 

Ctena decussata X X 

Loripes lacteus  X 

Ungulina rubra X X 

Chama gryphoides X X 

Pseudochama gryphina   

Cardita calyculata X X 

Cardita af. senegalensis X X 

Acanthocardia erinacea   

Acanthocardia tuberculata X X 

Cerastoderma glaucum X X 

C. glaucum var. lamarcki  X 

C. glaucum var. umbonata X  

C. glaucum var. crassa  X 

Mactra corallina   

Donacilla cornea  X X 

Donax venestus X  

Chamelea gallina X X 

Dentalium cf. dentalia X X 

Gibbula fanulum X X 

Smaragdia viridis X X 

Ungulina rubra X  

Rissoa sp X X 

Rissoa lineolata  X 

Rissoa oblonga  X 

Rissoina bruguierei X X 

Bittium reticulatum X X 

B. reticulatum var jardentina X X 

B. reticulatum var paludosum  X 

Thericium vulgatum var aluchensi  X 

Thericium minitum X X 

Triphora perversa X X 

Epitonium clathrus X  

Columbella rustica X X 

Cantharus viverratus X  

Arcularia gibbosula X X 

Hinia reticulata  X 

Hinia costulata X  

Gibberula miliaria X  

Mangelia multilineolata  X 

Turbomilla rufa X X 

Turbonilla cf pusilla*  X 

 
 

Taula 12-17. Tàxons citats a Cuerda (1968) i tàxons presents a la col. Cuerda(1)-SHNB de ses 

Fontanelles. (*): fòssil pendent de revissió. 

 

 

Cuerda (1968) indica l’absència de Loripes lacteus, abundant a jaciments propers que 

vorejaven l’antiga barra de l’albufera, i la presència nombrosa de Bittium als horitzons inferiors 
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d’aquest nivell.  L’autor diu que aquest en aquest jaciment la platja fòssil no conté tants de llims 

com a altres indrets de la zona. 

 El tàxons trobats al jaciment són nombrosos (veure taula 12-17). Entre els tàxons 

termòfils hi ha Barbatia plicata, Brachidontes senengalensis, Cardita senegalensis, Cantharus 

viverratus, i Arcularia gibbosula. I en regressió a la Mediterrània Ungulina rubra i Thericium 

minutum. La cronologia sembla que és del MIS 5e. 

Morey i Cabanellas-Reboredo (2008c) no localitzen el jaciment i no és d’estranyar. En 

l’actualitat el camí de Son Fangos en aquest sector es troba molt canviat. Hi ha una rotonda i 

l’autopista el talla. Tota la sèquia de Sant Jordi en aquesta zona es troba encimentada, per la 

qual cosa no s’ha pogut observar els dipòsits que afloraven en aquest indret. 

       

       

Fig. 12-97. Explanada que hi ha al començament d’un camí prop de can Canals. Es tracta d’un aflorament 

d’arenes del Pleistocè superior amb fòssils marins, actualment tapat amb gravilla. A la foto d’abaix un 

detall on s’observa Cerastoderma glaucum.  

 

12.3.23. Can Canals 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477946/4375252 (!) 

 

 Les cases de can Canals es troben sobre una eolianita del Riss (=MIS 6) a uns + 3,5 m, i 

a cada costat d’aquesta petita elavació existien les goles de comunicació amb la mar. Això se 

sap per la presència de tres jaciments on hi ha fauna marina (Cuerda, 1968) (són els punts h, i, i 
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j del mapa de la fig. 12-91). El més fossilífer és el jaciment del punt i, situat entre can Canals i 

es Serral, on s’han recollit fòssils que es poden consultar a la taula 12-18. 

Cuerda (1968) comenta que hi ha Cerastoderma pròpia d’aigües salobres juntament 

amb Cerastoderma propies d’aigua salada. Això es deu a que el jaciment estava prop de una 

desembocadura d’albufera, i es per aquest motiu que trobam espècies del dos ambients. 

Conus testudinarius i Cantharus viverratus es varen trobar fragments (Cuerda, 1968); a 

la col. Cuerda-SHNB no hi ha cap frament del segon. Tampoc s’ha trobat Patella ferruginea. 

Com a tàxons termòfils que no s’havien citat al jaciment hi ha Thais haemastoma s sp 

consul i Bursa scrobicolator. Entre les espècies termòfiles citades, a part de les anteriors, hi ha 

Strombus bubonius, que segons Cuerda (1968) s’en varen trobar 5 exemplars complets i 7 

fragments. A la col·lecció Cuerda-SHNB hi ha 2 Strombus sencers. 

Morey i Cabanellas-Reboredo (2008c) no han trobat els jaciments. A un replà prop de 

can Canals hi ha un jaciment (Fig. 12-97). 

 

Tàxon C68 Col C1 Col C2 

Arca noae X 4  

Glycymeris pilosa X 2  

Glycymeris violacescens X 1  

Spondylus gaederopus X 1  

Loripes lacteus  1  

Chama gryphoides X 3  

Acanthocardia tuberculata X 9  

Cerastoderma glaucum X 16 X 

C. glaucum var. lamarcki X 4  

C. glaucum var. paludosa X   

C. glaucum var. rectidens  2  

C. glaucum var. rectidens-minor X 1  

C. glaucum var. umbonata X 4  

Mactra corallina  1  

Donacilla cornea  X 5  

Donax trunculus X 3  

Abra ovata  3  

Irus irus   X 

Patella ferruginea X   

Strombus bubonius X 2  

Bursa scrobiculator   X 

Thais haemastoma s sp consul  1 X 

Cantharus viverratus X   

Conus testudinarius X  X 

 
Taula 12-18. Tàxons citats a Cuerda (1968) i tàxons presents a la col. Cuerda(1)-SHNB i col. Cuerda(2)-

SHNB a son Canals. 
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Balanus sp 

Arca noae 

A. noae var abbreviata 

Barbatia barbata 

Barbatia plicata 

Striarca lactea 

Glycymeris pilosa 

Glycymeris violacescens 

Modiolus barbatus 

Chlamys varia 

Lima lima 

Ctena decussata 

Chama gryphoides 

Pseudochama gryphina 

Cardita calyculata 

Acanthocardia tuberculata 

Laevicardium crassum 

Mactra corallina 

Donax semistriatus 

Venus verrucosa 

Callista chione 

Dosinia lupinus 

Venerupis aurea 

Chamelea gallina 

Corbula gibba 

Haliotis lamellosa 

Emarginula elongata 

Diodora graeca 

Patella aspera 

Patella lusitanica 

Gibbula divaricata 

Monodonta turbinata 

Monodonta lineada 

Tricolia pulla 

Bivonia triquetra 

Bittium reticulatum 

Polinices lacteus 

Ocinebrina edwarsi 

Ocenebra erinacea 

Columbella rustica 

Hinia costulata 

Hinia incrassata 

Gibberula miliaria 

Conus testudinarius 

Conus mediterraneus 

C. mediterraneus var major 

 

Taula 12-19. Relació de tàxons presents a la col. Cuerda (1)-SHNB del jaciment del MIS 5e des Saluet, i 

no citats mai en un llistat fins ara. Alguns del taxons s’havien citat a Cuerda (1987) amb la denominació 

toponímica de “Embarcadero de s’Arenal”. 
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12.3.24. S’Arenal 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 478759/4372417 (!) 

 

 Al carrer Maria Antònia Salvà de s’Arenal, quan es feia una excavació per un aljub es 

va trobar una cova d’abrasió marina oberta dins una eolianita rissiana (=MIS 6). Segons Cuerda 

i Sacarés (1959) la cova era de cronologia eutirreniana (=MIS 5e). Dins la cova és va trobar una 

terrassa eutirreniana i per sobre restes de Myotragus balearicus (Fig. 12-98). Era la primera 

vegada que és documentava que un Myotragus havia viscut al menys fins a inicis del Würm. 

 

                       

 

Fig. 12-98. Làmina apareguda al treball de Cuerda i Sacarés (1959) al Bolletí de la Societat d’Història 

Natural de les Balears. Joan Cuerda va ser el fotògraf. Tot són ossos de Myotragus balearicus, exceptuant 

el núm. 7 que segons els autors esmentats són copròlits de M. balearicus.  

A Cuerda (1975) a una làmina surt la fotografia dels exemplars  3,6 i 7 de la làmina anterior. 

A Cuerda i Sacarés (1992) surt una làmina amb els mateixos ossos que a Cuerda i Sacarés (1959), 

exceptuant la costella núm. 3, que l’han substituïda per un altre, i només surten 3 copròlits. 

En l’actualitat, segons certs autors, no són copròlits, són cambres de pupació de coleòpters (veure el 

capítol 7 d’aquesta tesi). 
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 A la col. Cuerda-SHNB no s’ha trobat cap espècimen procedent d’aquest jaciment. A la 

col. Muntaner-SHNB hi ha una mostra procedent d’aquesta cavitat constituïda presumiblement 

per copròlits de Myotragus dins una matriu cimentada arenosa (Fig. 12-99). 

 

           

Fig. 12-99. Mostra de la cova de s’Arenal, constituïda presumiblement per un conglomerat de copròlits de 

Myotragus balearicus. Per davall hi havia una platja eutirreniana (=MIS 5e) segons Cuerda i Sacarés 

(1959). Longitud eix major: 19 cm. Col. Muntaner-SHNB. Fotografia Guillem X. Pons. 

 

12.3.25. Es Saluet 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 478535/4372344 (!) 

 

 Segons Cuerda (1979), a la desembocadura del torrent de son Verí (= torrent de 

s’Algar), vora el port esportiu de s’Arenal s’observen petits restes de sediments marins del 

Tirrenià II amb alguns fòssils (Fig. 12-112). Hores d’ara no s’observen aquests jaciments. 

Cuerda et al., (1959) diuen que aquests restes es trobaven als dos costats de la desembocadura 

del torrent. 

A la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha bastants d’espècimens procedents d’aquest indret 

(Taula 12-19); a la col. Cuerda(2)-SHNB és anecdòtica. 

 Segons Aguiló (1996) aquest indret es denomina es Saluet. 

 

12.3.26. Es Saluet (adjacent al) 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 478412/4372282 (!) 

 

 Cuerda (1979) fa referència a un dipòsit que arribava als + 2 m i contenia el característic 

Strombus bubonius que ja a l’any 1979 estava per davall les arenes d’una platja artificial. Si 
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observam el plànol realitzat per l’autor veurem un jaciment del Tirrenià II just al SO del port i 

pràcticament aferrat a ell. A l’actualitat el port és més gran que a finals dels 70, per la qual cosa 

aquest jaciment molt probablement es trobi baix el formigonat del port (veure figs. 12-100 i 12-

112) 

 

 

 

Fig. 12-100. Fotografies aèries entre s’Arenal i cala Mosques. A l’any 1956 el port esportiu de s’Arenal 

era un simple espigó. Els jaciments descrits per Joan Cuerda prop del port han desaparegut. (Font IDEIB). 

On hi ha el port esportiu desembocar el torrent de s’Algar. 
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12.3.27. Es torrent de s’Algar  

Coordenades UTM 31N ETRS89: 478664/4372163 (!) 

 

 Cuerda (1979) diu que ha desaparegut ja que s’han fet construccions damunt ell. Aquest 

jaciment es trobava a uns 250 m del port, seguint el torrent (Cuerda et al., 1959). Aquest torrent 

segons Aguiló (1996), es denomina torrent de s’Algar, o en segon lloc torrent de son Verí. 

Cuerda et al., (1959) descriuen un dipòsit entre + 7 m i  + 9 m, on hi ha fòssils marins 

(Figs. 12-101 i 12-102). A la base hi ha un nivell continental constituït per  llims vermells i 

clastes angulosos, poc estratificat i que a la part superior presenta una crosta que en alguns 

indrets té 30 cm de gruixa. Per sobre hi ha els sediments marins, que estan constituïts per cantos 

rodats i arenes de platja mesclats amb llims vermells. A la part superior hi ha una crosta. Els 

fòssils trobats es poden consultar a la taula 12-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 12-20. Tàxons citats a Cuerda et al., (1959) i presents a la col. Cuerda(1)-SHNB del torrent de 

s’Algar. 

 

 Cuerda et al., (1959) li assignen una cronologia del Tirrenià II anterior a la platja que hi 

ha a la desembocadura + 2 m del Tirrenià II amb Strombus. També parlen que l’erosió marina 

va actuà sobre el nivell continental i el dipòsit marí es troba sobre una superfície erosiva.  

Al treball de Solé-Sabarís (1962) aquest jaciment surt citat degut a la seva alçada 

diferent a altres jaciments de la badia de Palma.  

Respecte la cronologia fa mal dir si és del MIS 5e o del MIS 5a. Personalment crec que 

el més probable es que sigui un dipòsit del MIS 5e,  i que va ser dipositat pels temporals. 

Tàxon C et al 59 Col C(1) 

Cladocora caespitosa X X 

Arca noae X  

Barbatia barbata X  

Lima lima X  

Ctena decussata  X 

Loripes lacteus X X 

Chama gryphoides  X 

Cardita calyculata  X 

Cerastoderma glaucum X X 

Donacilla cornea  X 

Irus irus  X 

Diodora gibberula  X 

Gibbula ardens  X 

Gibbula divaricata X X 

Alvania montagui X X 

Alvania cimex X X 

Bittium reticulatum X X 

Thericium vulgatum X  

Triphora perversa X X 

Payraudeautia intricata X X 

Columbella rustica X X 

Hinia costulata X X 
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 Referent a la superfície d’erosió, no es poden fer molt de comentaris ja que no es pot 

observar el jaciment, emperò es poc probable que aquesta superfície fos per l’acció de l’onatge. 

 

 

Fig 12-101. Vista general del jaciment a + 8 m prop del port esportiu de s’Arenal. S’observen els crulls 

verticals que afecten els material quaternaris de base i un bloc caigut sobre el quaternari marí. (Reproduït 

de Cuerda i Sacarés, 1959). 

 

 

 

Fig. 12-102. Detall de la fotografia anterior. 1- Quaternari continental de base. 2- Crosta calcària de 

notable gruixa. 3- Dipòsit de platja fòssil. 4- Bloc del Quaternari continental de base. (Reproduït de 

Cuerda i Sacarés, 1959).  
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12.3.28. Son Grauet 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 478153/4372014 

 

A moltes de publicacions aquest indret apareix amb el topònim de can Vanrell, és el cas 

de Butzer i Cuerda (1962b), Cuerda (1975), Cuerda i Osmaston (1978b), Pomar i Cuerda 

(1979), etc. Això és una cosa a tenir en compte ja que a la col. Cuerda(1)-SHNB i a la col. 

Cuerda(2)-SHNB hi ha única i exclusivament el topònim d’aquest indret i és el de can Vanrell. 

Això mateix passa a la col. Muntaner-SHNB. 

A Cuerda (1975) es comenta que a partir del port de s’Arenal, els dipòsits marins de 

l’Eutirrenià (=MIS 5e) es succeeixen sense interrupció al llarg de la costa, i s’han localitzat en 

es Fornàs, can Vanrell, cova de s’Anegat, cap Orenol i cala Blava, a diverses alçades. A partir 

del comentari anterior sembla com si es Fornàs es trobàs entre el port de s’Arenal i can Vanrell. 

De fet a la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha material procedent de can Vanrell i de es Fornàs. 

A partir de Cuerda i Osmaston (1978b) se confirma que el jaciment denominat com a 

can Vanrell és sinònims al de son Grauet. A Aguiló (1996), on es fa un estudi toponímic del 

litoral de Llucmajor,  apareix el topònim de son Grauet. 

 

            

 

Fig. 12-103. Fragment reproduït del mapa que Muntaner (1957) presentà al seu treball. Situa es Fornàs 

molt prop de s’Arenal. Consultant a Aguiló (1996) hi ha el topònim es calonet des Fornàs, es troba uns 

100 m al SE de son Grauet. 

 

Cuerda i Muntaner (1951) parlen que han tingut notícia d'un jaciment proper a can 

Vanrell  gràcies al Pare Cañigueral. En aquesta nota, els autors donen un llistat dels fòssils 

trobats i remarquen la presència de Strombus bubonius i Cantharus viverratus. Cuerda i 
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Muntaner (1952) diu que Strombus bubonius es troba a la part inferior dels estrats arenosos. 

Aquest nivell pertany al nivell de terrasa de + 2 m. 

Segons sembla el primer tall d’aquest indret o proper a ell el realitzaria Muntaner 

(1957), utilitzant el topònims de es Fornàs (Figs. 12-103 i 12.104).  Al text parla en general del 

jaciment que hi ha entre el club nàutic de s’Arenal i de cap Enterrocat. El tall de Muntaner 

apareix reproduït a Cuerda i Sacarés (1992). Està clar que es tracta d’un tall simplificat, emperò 

dona ha entendre perfectament la disposició general dels materials quaternaris de la zona. 

 

                

 

Fig. 12-104. Tall de Muntaner (1957) on utilitza el topònim es Fornàs. 1- Gran duna. 2- Terrassa 

tirreneniana amb Strombus. 3- Llims rosats. 4- Duna 2. 

La gran duna és l’eolianita del Riss (=MIS 6). En aquest cas és una simplificació dels diferents materials 

que hi ha del Pleistocè mitjà per la zona. La terrassa tirreniana amb Strombus és la platja del MIS 5e. Els 

llims rosats i la duna 2 (eolianita 2) són posteriors. 

Els materials del Pleistocè superior es troben adossats a materials del Pleistocè mitjà. 

 

 

Cuerda (1979) presenta un mapa, que és reproduït a Cuerda i Sacarés (1992), on situa es 

Fornàs per el caló des Fornàs. Cuerda (1979) diu que per aquest indret hi ha pedreres 

abandonades amb interessants jaciments del Quaternari marí (Figs., 12-107 i 12-108). Presenta 

un tall estratigràfic amb la següent seqüència (Fig. 12-105): 

a- Eolianita antiga que la base s’enfonsa dins la mar. L’autor diu que pot ser Mindel amb 

dubtes. 

b- Nivells horitzontals constituïts per llims arenosos de color vermellós, que segons l’autor 

a la base semblen marins. 

c- Nivell semblant a l’anterior, emperò més llimós (color 5YR 6/4-6/6). 

d- Llims vermells amb clastes angulosos amb una potència de 15 cm. 

e- Eolianita del Riss. 

f- Plataforma d’abrasió marina fins uns + 6 m.. L’autor esmentat diu que a un lloc proper 

hi ha una cova d’abrasió marina en aquesta alçada. També diu que hi ha petits dipòsits 

d’arenes amb fragments de fòssils marins. 

g- Terrassa marina del Tirrenià II que arriba fins a + 1,65 m, amb fòssils marins (veure 

taula 12-21 i fig 12-106). 
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h- Eolianita de color marró (10YR 8/2-7/2) que presenta nivelles de fragments de conxes 

marines. 

i- Eolianita d’uns 0,5 m de potència, que a la base presenta un horitzó d’arenes llimoses 

de color vermell (7,5YR 7/4-7/6). L’autor atribueix una cronologia del Würm inicial a 

aquest nivell.  

 

                

Fig. 12-105. Tall estratigràfic de son Grauet (reproduït de Cuerda 1979): a- Eolianita quaternària 

(Mindel?). b- Llims arenosos vermells. c- Llims arenosos vermells . d- Llims vermells amb clastes 

angulosos. e-Eolianita del MIS 6. f-  Plataforma d’abrasió amb incrustacions marines. g- Platja del MIS 

5e. h- Eolianita del Würm. i- Arenes llimoses eòliques. Aquest tall es practicament igual als de Cuerda i 

Osmaston (1978b). Veure la fig. 12-110B i 12-110C. 

 

 

Anys més tard, Cuerda i Sacarés (1992) presenten el mateix tall, si bé alt text no es dona 

tanta d’informació com a Cuerda (1979). 

A Solé-Sabarís (1962), apareix un tall realitzat al SE de can Vanrell, i al text diu que el 

va fer uns 800 m al SE, per la qual cosa està bastant allunyat d’aquest indret per la qual cosa es 

comenta més endavant (Fig. 12-111) 

Anys més tard, Cuerda i Osmaston (1978b) presenten el tall que dona lloc al representat 

a Cuerda (1979). En realitat al primer treball apareixen dos talls del mateix indret, probablement 

per un error d’edició, amb alguna diferència i amb la particularitat que és dona informació 

complementària (Figs. 12-110-B i 12-110-C). 

 Hearty (1987) presenta una columna estratigràfica amb motiu de datacions a partir de 

l’epimerització de la isoleucina de fòssil d’aquest indret (Fig. 12-110-D). 

 Referent al fòssils citats al nivell g, que a Cuerda (1979) eren 31 tàxons, s’ha passat a 73 

tàxons revisant diferents col·leccions de la Societat d’Història Natural de les Balears (Taula 12-

21).  S’ha de tenir en compte que per la zona de son Grauet, el nivell g aflora a diversos indrets 

degut a que hi ha pedreres antigues abandonades. Tot seguit es fan una sèrie de comentaris 

referent a varis tàxons d’aquest nivell. 
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Buccinulum corneum es citat en aquest indret a Cuerda (1987), es tracte d’un tàxon poc 

citat al Pleistocè de les Balears. 

Conus testudinarius i Cantharus viverratus es citat per Cuerda (1987) a s’Arenal, en 

realitat és d’aquest jaciment. 

 

                 

Fig. 12-106. Nivell g de son Grauet. Aquí s’ha fotografiat un nivell molt fossilífer de la platja del MIS 5e. 

 

 

 Hi ha una sèrie de tàxons, com són Solecurtus strigilatus, Strombus bubonius,  Polinices 

lacteus,  Murex brandaris, Thais haemastoma ssp consul, que Cuerda (1987) les cita a sa cova 

de s’Anegat, emperò a la col. Cuerda(1)-SHNB estan localitzats a l’etiqueta com a can Vanrell 1 

o can Vanrell 2.  

 Bursa scrobicolator, Cymatium costatum i Cymatium cutaceum no habien estat mai 

citats en aquest jaciment. El darrer segons Cuerda (1987) és un tàxon poc citat a les Illes 

Balears. 

 El bivalve Laevicardium crassum està citat a Cuerda (1987) en aquest jaciment. És un 

tàxon poc citat. El bivalve Solecurtus strigilatus a les Illes Balears, només s’ha cita en aquest 

jaciment (Cuerda, 1987). Ungulina rubra, també és un bivalve poc citat. 

 Si analitzam el conjunt de mol·luscs trobats en aquest jaciment, veurem que ni ha molts 

dels denominats senegalesos i també n’hi ha d’altres d’interessants des d’un punt de vista 

estratigràfic. 
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Taxons C 79 Col. C(1) Col. V Col. M 

Cladocora caespitosa  2   

Arca noae X 1,2 3 4 

Barbatia barbata X 1,2 3  

Barbatia plicata X 1  5 

Barbatia pulchella  2   

Striarca lactea  1   

Glycymeris bimaculata  1  4 

Glycymeris pilosa X 1,2  4 

Glycymeris inflata  1   

Glycymeris violascescens X 1,2 3 4 

Mytilus galloprovincialis X 1   

Modiolus barbatus  2   

Spondylus gaederopus  2 3  

Lima lima X 1,2 3 4 

Limaria tuberculata  2   

Hyotissa hyotis  1 3  

Ctena decussata  1,2 3  

Loripes lacteus M  1,2  4 

Loripes desmaresti  2   

Ungulina rubra X 1   

Chama gryphoides  1,2 3 4 

Pseudochama gryphina  2 3  

Cardita calyculata X 1,2   

Cardita senegalensis X 1 3  

Acanthocardia erinacea X 1   

Acanthocardia tuberculata X 1,2 3 4 

Laevicardium crassum X   4 

Mactra corallina  2  4 

Spisula subtruncata  2   

Donax semistriatus X 1,2   

Solecurtus strigilatus  2   

Venus verrucosa X 1,2 3 4 

Callista chione X 1,2 3 4 

Dosinia lupinus X 1,2   

Dosinia exoleta  2   

Irus irus  2   

Venerupis pullastra  2   

Chamalea gallina X 1,2 3 4 

Corbula gibba  1   

Dentalium sp   3  

Haliotis lamellosa    4 

Diodora gibberula X 1,2   

Fissurella nubecula  2   

Patella caerulea X 1,2   

Patella aspera X 1,2   

Patella lusitanica M X 1,2   

Gibbula ardens  1   

Monodonta turbinata  2 3  

Clanculus jussieui X 1   

Alvania cimex     

Bivonia triquetra X 1,2   

Bivonia semisurrecta  1   

Lemintina arenaria  2 3  

Thericium vulgatum    4 

Strombus bubonius X 1,2 3 4 

Polinices lacteus X 1   

Payraudeautia intricata  2   
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Taula 12-21. Tàxons citats a son Grauet per Cuerda (1979) i fòssils presents a la col. Cuerda(1)-SHNB, 

col. Vicens-SHNB i Col. Muntaner-SHNB Grauet. (1): El més probable es que s’hagin trobat prop de la 

casa  de son Grauet. (2): El més probable es que siguin del voltant de la cova Verda. (3): 100 al NE de sa 

cova Verda. (4): El més probable es que siguin de prop de la casa de son Grauet. (5): es calonet des 

Fornàs.  

Consultat l’apartat 12.3.29. per a aclarir referències toponímiques de la zona. 

Hi ha una sèrie de tàxons de la col. Muntaner-SHNB i de la col. Vicens-SHNB, con són Patella sp, 

Donax sp. i Loripes sp que no s’han posat a la taula. Tampoc s’han posat els de la col. Cuerda(2)-SHNB 

per ser reiteratius. 

 

 

 

 

 

 

             
 

Fig. 12-107. Pedreres de marès antigues que hi ha al N de la casa de son Grauet. L’explotació va ser molt 

intensa.  

 

Semicassis undulata X 1 3 4 

Cymatium costatum    4 

Cymatium cutaceum    4 

Bursa scrobicolator    4 

Trunculariopsis trunculus X 1,2 3  

Murex brandaris X 1   

Thais haemastoma    4 

Thais haemastoma var. nodulosa  2   

Thais haemastoma ssp. consul  2   

Columbella rustica  1,2 3  

Buccinulum corneum    4 

Cantharus viverratus    4 

Hinia costulata  1   

Hinia incrassata  2   

Conus testudinarius X 1,2  4 

Conus mediterraneus X 1,2 3 4 
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Fig. 12-108. Talls de son Grauet.  

• A- Tall de Butzer i Cuerda (1962b): a- calcària del Miocè que va des de conglomerats subangulars, 

fossilífers amb Cardium aff. edule fins a molasa estèril; la seva potència és superior al 2 m. b- Arenes 

grolleres mig cimentades que passen a sediments col·luvials groc-vermells. c- Conglomerat de platja 

groller i sub arrodonit. d- Eolianita  grollera, mig cimentada. e- Eolianita que presenta diferent grau de 

cimentació, de color groc. És la denominada “gran duna” per Muntaner (1957). És una eolianita del Riss 

(=MIS 6) per Butzer i Cuerda (1962b). A les pedreres de son Grauet es poden observar : f- Arenes de 

platja mig cimentades, sense fòssils. g- Las mateixes arenes que el nivell anterior, emperò molt 

fossilíferes. Predomina Acanthocardia tuberculata. El contingut en fòssils delata què és del Tirrenià II (= 

MIS 5e). Butzer i Cuerda (1962b) citen 26 tàxons, entre ells Barbatia plicata, Cardita senegalensis, 

Strombus bubonius, Polinices lacteus, Cantharus viverratus, Conus testudinarius i Cymatium costatum, 

tàxons bioindicadors del MIS 5e a les Illes Baleras. Arriben a més del + 2m. h- Entre 0 i 100 cm 

d’eolianita grollera consolidada. Conté alguna copinya. i- Eolianita d’estratificació encreuada de 200 cm 

de potència, amb Iberellus. j- Arenes grolleres, llims i graves, mig cimentats de color groc-vermellós, de 

20 cm de potència. Conté fragments de mol·luscs arrossegats pel vent, entre ells Barbatia plicata, la qual 

cosa suggereixen que aquest nivell és del Tirrenià III (=MIS 5a). k- Arenes llimoses consolidades de 

color groc-vemellós, de 20 cm de potència Base del Würm ?. l- Eolianita de 50 cm  de color groc-

vermellós. m- Bretxa mig consolida de color groc-vermellós d’1 m o més de potència. 

• B i C- Talls de Cuerda i Osmaston (1978b). Sembla que per error varen posar el dos talls al text, amb els 

peus de figura amb informació complementària. No es posa la llegenda per ser pràcticament idèntica a la 

de Cuerda (1979) i és pot consultar mirant la fig. 12-105. L’únic detall que s’ha de tenir en compte és el 

núm. 10 del tall C: platja amb Barbatia plicata del Tirrenià III (= MIS 5a). 

• D- Columna estratigràfica de Hearty (1987). Per sobre l’eolianita del Riss (=MIS 6) situa la platja del 

MIS 5e amb copinyes, coralls i fauna senegalesa. Per damunt de la platja pleistocena hi situa un paleosòl 

de poca potència i per sobre una eolianita amb Helicidae. 

 

 

 

 

           
 

Fig. 12-109. Es calonet des Fornàs. Només s’ha situat el que es pot distingir més fàcilment en aquest 

indret: c- llims arenosos vermells del Pleistocè mitjà. e- Eolianita del Riss (segons Cuerda 1979). g- Platja 

del MIS 5e. h- Eolianits del Würm (segons Cuerda 1979). 
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12.3.29. Cova d’en Sanegà 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477824/4371752 (!) 

 

Butzer i Cuerda (1962b) descriuen una seqüència estratigràfica en aquest indret, emperò 

és del Pleistocè mitjà. Solé-Sabarís (1962) descriu una seqüència que encara que digui que es 

troba 800 m al SE de can Vanrell, podria ser per aquesta zona. Al tall d’aquest darrer autor es 

pot observar el nivell marí del Tirrenià II (=MIS 5e) intercalat entre eolianites (Fig. 12-110) i a 

una alçada màxima de + 4,2 m, segons diu al text. Sembla més una seqüència del Pleistocè mitjà 

que del Pleistocè superior. 

Cuerda (1975) cita el jaciment amb el topònim de cova de s’Anegat per a situar-ne un 

del Pleistocè superior entre can Vanrell (= son Grauet) i es cap de s’Orenol. Anys després, 

Morey (2008) diu que sovint s’ha estudiat conjuntament amb es Fornàs, degut a la seva 

proximitat.  

Si consultam a Aguiló (1996) veurem que la cova d’en Sanegà es troba 500 m al SE de 

son Grauet i a uns 400 m al SE del calonet des Fornàs. 

A la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha un espècimen procedent de prop d’aquest indret. En 

concret pertany al tàxon Acanthocardium tuberculatum i segons l’etiqueta es va trobar a + 4,5m 

i és del Tirrenià II (=MIS 5e). A la resta de col·leccions no hi ha cap exemplar procedent 

d’aquesta localització.  

                            

Fig. 12-110. Tall 800 m cal el SE de can Vanrell (= Son Grauet), reproduït de Solé-Sabarís (1962). Veure 

explicació al text. 

 

Ara bé, Cuerda (1987) utilitza cova de s’Anegat per localitzat fòssils trobats a can 

Vanrell (= son Grauet), i això s’ha pogut comprovar consultant la col.  Cuerda(1)-SHNB. 

Prop de la cova d’en Sanegà hi ha dues coves més, com són sa cova Verda i sa cova 

Calenta.  Sa cova Verda es troba un centenar de metres al NE de sa cova d’en Sanegà; Sa cova 

Calenta es troba uns 170 m al SE de sa cova d’en Sanegà. 
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És molt probable que els autors anteriors que han estudiat el Quaternari de la zona, es 

referissin a sa cova Verda i la denominassin cova de s’Anegat. De fet hi ha dipòsits del 

Pleistocè superior amb fòssils del MIS 5e fins prop d’ella. A més sa cova Verda és la que està 

mes prop de son Grauet i d’es calonet des Fornàs, uns 400 m i 300 m respectivament.  

El fòssils de la col. Vicens-SHNB que figuren a la taula de son Grauet procedeixen 

d’una localització situada 100 m al NE de sa cova Verda. 

Per a consultar els fòssils trobats en aquest indret s’ha de consultar la taula 12-21. 

      

Fig. 12-111. Mapa reproduït de Cuerda (1979), on es situen els jaciments del Tirrenià I i Tirrenià II entre 

s’Arenal i cala Mosques (cala Blava). El jaciment proper al cap de s’Orenol, i situat al NE és el caló de 

Sant Vicenç. 
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12.3.30. Caló de Sant Vicenç 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477587/4371568 

 

 Cuerda (1979) fa referència al jaciment que hi ha en aquest indret, comentant que en 

una petita cala situada uns 250 m al N del cap de s’Orenol hi ha restes de la terrassa del Tirrenià 

II (=MIS 5e) (Fig. 12-111). Comenta que ha recollit pocs fòssils.  

A la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha fòssils procedents d’aquest indret. A l’etiqueta com a 

localització posa: Cala 300 m al N de cap de s’Orenol. Els tàxons són els següents: 

Balanus sp 

Arca noae 

Barbatia barbata 

Striarca lactea 

Glycymeris violacescens 

Lima lima 

Ctena decussata 

Loripes lacteus 

Chama gryphoides 

Cardita calyculata 

Acanthocardia tuberculata 

Parvicardium minimum 

Spisula subtruncata 

Donax semistriatus 

Venus verrucosa 

Callista chione 

Dosinia lupinus 

Irus irus 

Chamelea gallina 

Haliotis lamellosa 

Patella aspera 

Gibbula ardens 

Tricolia pulla 

Conus mediterraneus 

 A la llista no hi ha cap tàxon bioindicador, emperò a + 0,2 m he pogut observar 

Strombus bubonius (Fig. 12-113), la qual cosa confima que aquest dipòsit és del MIS 5e. 

Aquestes arenes fossilíferes van passant a arenes eòliques (Fig. 12-112). Per sobre i prop de la 

cova Calenta, que està situada uns 100 m al N de d’aquesta caleta, hi ha un nivells arenosos més 
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moderns, amb rizòlits i mol·luscs terrestres, entre ells Iberellus companyonii. Per damunt del 

nivell anterior hi ha blocs amb una crosta vermellosa superficial. 

 

          

Fig. 12-112. Caló de Sant Vicenç. Fotografia feta cap el N. El caló està ple de pedreres abandonades. 

Pràcticament a ran de l’aigua es va observar Strombus bubonius. 

 

               

Fig. 12-113. Strombus bubonius a la platja del MIS 5e del caló de Sant Vicenç, a + 0,2 m. 
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12.3.31. Cap de s’Orenol 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477431/4371482 

 

 En aquesta localitat es poden observar segons Cuerda i Muntaner (1960), quatre 

nivells marins tirrenians.  Els autors citats no realitzen un tall, emperò presenten dues 

fotografies del jaciment. Butzer i Cuerda (1962b) descriuen una seqüència estratigràfica 

d’aquest indret. Anys més tard, Cuerda i Osmaston (1978b) presenten un tall. Aquest tall és 

novament presentat a Cuerda (1979) i a Cuerda i Sacarés (1992). Bennassar i Gonzalez de 

Alaiza (1979) en un article referit a sortides de camp, presenten el tall de Cuerda i Muntaner 

(1960) i tres fotografies del jaciment. 

El penyasegat, segons Cuerda i Muntaner (1960) està constituït per molasses 

vindobonianes, que suporten el següent complex (12-114): 

a- Duna pleistocena des de el + 4 m fins els + 8 m. 

b- Nivell marí constituït per llims arenosos de color vermellós, molt cimentats, amb fauna 

marina. (Fig. 12-118). Aquest nivell és del Tirrenià I. 

c- Eolianita del Riss. 

d- Arenes cimentades de platja amb fòssils marins a + 11,5 m. Aquest sediments reomplen 

un crull a l’eolianita c (Fig. 12-115).  Els taxons trobats es poden consultar a la taula 12-

22. 

            

Fig. 12-114. Fotografia del cap de s’Orenol cap el N. 1- Eolianita del Pleistocè. 2- Nivell del Tirrenià I. 3- 

Eolianita del Riss (=MIS 6). 4- Crull dins l’eolianita anterior, omplida per sediments del MIS 5e. 5-

Arenes de platja del MIS 5e. Reproduït de Cuerda i Muntaner (1960). 
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 Aquest nivell va ser datat per Stearns i Thurber (1965, 1967) per mètodes radiomètrics i 

va donar una edat absoluta de 125 ka + 10 ka. 

 A Cuerda i Osmaston (1978b) es remarca que hi ha una plataforma d’abrasió a + 12 m. 

e- Eolianita del Würm. 

Al peu de l’indret anterior s’observen unes arenes cimentades de platja, amb un nivell molt 

fossilífer a + 0,5 m. Els taxons trobats són els següents: 

Gadinia garnoti 

Conus mediterraneus 

Cantharus viverratus 

Buccilinum corneum 

Columbella rústica, 

Vermetus triqueta 

Haliotis lamellosa 

Patella caerulea var. aspera 

Spondylus gaederopus 

Arca noae 

Barbatia plicata 

Striarca lactea 

Glycymeris violacescens 

Cardita calyculata 

Acanthocardia tuberculata 

Laevicardium crassum 

Chama gryphoides 

Callista chione 

Chamelea gallina 

Loripes lacteus 

Ctena decussata 

 Segons Cuerda i Muntaner (1960), aquest nivell de platja passa a arenes eòliques a 

partir dels + 4 m, havent-hi gasteròpodes terrestres. També indiquen que aquest nivell té la 

mateixe fauna que el jaciment del port de s’Arenal (que denominen Embarcadero) y can Vanrell 

(2) (presumiblament és la cova d’en Sanegà) i té una cronologia del Tirrenià II final. Aquest 

nivell presenta una plataforma d’abrasió a + 2 m. 

 És a Cuerda i Osmaston (1978b) i a Cuerda (1979) on apareix un tall estratigràfic més 

elaborat que la descripció de Cuerda i Muntaner (1960) (veure fig. 12-116). La diferència més 

important és què es diferencien més els nivell pre-tirrenians. Encara que hereten la plataforma a 

+ 12 m, i que segons la meva opinió no té perquè ser una plataforma d’abrasió. Hi si ho és, no 

és del MIS 5e, com es creia fa anys. Goy et al., (2005) també situen aquesta plataforma i també 
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la situen a un indret proper com és al caló de Tramuntana. Zazo et al., (2012) situen la 

plataforma al caló anterior a + 10 m i cronologicament al MIS 11. 

 

    

 

Taula 12-22. Tàxons citats a Cuerda (1979) del nivell del MIS 5e a + 10,5 m del cap de s’Orenol. (+): No 

viven actualment a les Illes Balears. (Reproduït de Cuerda,1979). 
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Fig. 12-115 Cap de s’Orenol. Arenes de platja amb fòssils del MIS 5e a + 11,5 m (punt vermell). Aquest 

dipòsit es troba dins un crull a una eolianita. Es poden observar les marques de l’antiga pedrera que hi ha 

en aquest indret. 

 

           

Fig. 12-116. Tall estratigràfic del cap de s’Orenol (reproduït de Cuerda 1979): a- Miocè. b- Calcarenita 

color rosat. c- Nivell d’elements eòlics. d- Llims grogosos-rogencs. e- Eolianita quaternària. f- Sediments 

marins entremesclats amb llims rojos. e- Eolianita del Riss (=MIS 6). f- Crull replè de sediments marins 

del MIS 5e. 
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12.3.32. Punta des Tinent-es caló de Tramuntana 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477334/4371047  

  

Encara que Muntaner (1957) no parli explicitament d’aquest indret, consider que és 

interessant el què va dir, i serveix per contextualitzar aquest indret. Muntaner (1957) és el 

primer en parlar dels dipòsits del Quaternari presents entre el port de s’Arenal i cap Enderrocat. 

Diu que hi ha un paleo-penyassegat, i que en alguns indrets hi ha un nivells horitzontal a uns + 7 

m amb fauna marina que poden ser del Tirrenià I. Aquests nivells, segons Muntaner (1957) 

estan coberts per la “gran duna”. Al peu del penyassegat hi ha el sediments de la terrassa del 

nivell de + 4 m del Tirrenià II, recoberts per un petit nivell de llims rosats i una eolianita, i que 

Muntaner (1957) denomina “duna 2”. Aquesta eolianita, segons l’autor esmentat, té una alçada 

de + 1,5 m vora el port i arriba als + 2,5 m a can Vanrell. 

Segons Cuerda i Muntaner (1960) a la Punta des Tinent s’observen tres nivells 

tirrenians al igual que prop de cala Mosques. El Tirrenià I es troba sobre del Vindobonià marí i 

en ell citen Glycymeris violascescens, Acanthocardia tuberculata i Littorina neritoides. 

 Els autors anteriors també describen una localitat que es troba a 100 m al N de cala 

Mosques. Diuen que s’observen restes de tres plataformes d’abrasió marina. El més antic 

consisteix amb una lumaquel·la amb un nivell vermell, dipositada sobre una plataforma d’erosió 

a + 7 m. Les conxes es troben molt triturades i descalcificades, la qual cosa fa difícil la seva 

determinació, emperò s’ha pogut determinar: Conus mediterraneus, Acanthocardia sp. i Patella 

sp. Ela autors li assignen una cronologia del Tirrenià I. 

 El segon nivell està constituït per una ranura i línia de perforació de litòfags, així com 

arenes amb fragments indeterminats de conxes, a uns + 4 m. Aquesta formació es correspon 

amb unes arenes grolleres de platja que van des del nivell de la mar fins a aquella alçada, i els 

autors abans esmentats varen recollir un ejemplar de Strombus bubonius. Aquestes arenes 

descansen sobre una formació dunar anàloga a les que s’observen a diferents indrets de la Badia 

on hi ha el Tirrenià II amb Strombus. 

 El tercer nivell es troba a una alçada de + 2 m i està constituït per unes arenes de gra fi 

amb una fauna banal, faltant les espècies de significació estratigràfica. Els taxons trobats són els 

següents: 

Columbella rustica 

Patella caerulea var. aspera 

Lima lima 

Striarca lactea 

Acanthocardia tuberculata 

Chama gryphoides 
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Chamalaea gallina 

Loripes lacteus 

Ctena decussata 

 La cronologia d’aquest darrer nivell, segons els autors esmentats, és del MIS 5a. 

Cuerda i Osmaston (1978b), comenten que en aquest indret hi ha una plataforma 

d’abrasió a + 6,5 m al igual que cala Mosques. 

                          

Fig. 12-117. Zona es caló de Tramuntana-punta des Tinent. Els punts grocs indiquen el nivell del Tirrenia 

I de Cuerda i Muntaner (1960). Els materials del Pleistocè superior (P sup) estan adossats al Pleistocè 

mitjà (P mit) 

                 

Fig. 12-118. Cap de s’Orenol. Els punts grocs a uns +8,5 m, indiquen el nivell del Tirrenia I de Cuerda i 

Muntaner (1960). Els materials del Pleistocè superior, igual que el cas anterior, estan adossats al Pleistocè 

mitjà. 
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Fig. 12-119. Talls des caló de Tramuntana. A la part superior, tall basat amb Zazo et al., (2005), 

denominat al seu treball com a Son Verí Nou-Cala Blava: D1, D2, D3, D4 i D5 són eolianites. 1- 

Conglomerats cimentats amb bioclastes marins per sobre d’una plataforma d’abrasió. 2- Dipòsit amb 

fauna marina  a +6,5 m. hi ha una plataforma d’abrasió. 3- Noch on hi ha conglomerats marins. 4,5 i 6- 

Dipòsits que es poden correlacionar amb les unitats 1, 2 i 3 de cala Pudent. 

A la part inferior, tall segons la meva visió. D1 i D2- Eolianites del Pleistocè mitjà. D4: eolianita del MIS 

6?. 2- Nivell del Tirrenià I de Cuerda i Muntaner (1960). 4 i 5- Platges del MIS 5. 

 

 Després de les observacions del autors anteriors, Zazo et al., (2003; 2005) donen la seva 

visió de conjunt d’aquest indret (Fig. 119). Així dibuixen uns conglomerats marins als + 10 m i 

correlacionen amb als del cap de s’Orenol a + 11 m i estudiats per Cuerda i Muntaner (1960) i 

que a Cuerda (1975) es defensa que aquest nivell alt del cap de s’Orenol és del Eutirrenià (=MIS 

5e) . Zazo et al., (2005) recorden que el nivell de 11,5 m del cap de s’Orenol va ser datat per 

Stearns i Thurber (1965) donat 125 ± 10 ka i despés per Hearty (1987) donant uns 300 ka. Tal 

volta aquest és el motiu perquè a Zazo et al., (2012) considera que aquesta plataforma d’abrasió 

amb un dipòsit marí és del MIS 11. 
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Jo personalment no he trobat els conglomerats que dibuixen Zazo et al., (2003, 2005) al 

caló de Tramuntana. També, segons la meva opinió, no es veu clarament una plataforma 

d’abrasió als + 10 m, ni tan sols al cap de s’Orenol. A més al cap de s’Orenol hi ha una pedrera 

a l’alçada de + 11 m, la qual cosa desvirtua la topografia original que hi havia en aquell indret 

(mirar la fig. 12-115). Tampoc s’observar clarament el replà que hi ha més amunt dels + 10 m. 

 El nivell 2 al 6,5 m, per a mi és al nivell del Tirrenià I de Cuerda i Muntaner (1960) i 

datat per Stearns i Thurber (1965) amb 250 ka que es pot observar a diferents alçades al caló de 

Tramuntana, la punta des Tinent i al cap de s’Orenol. No he observat cap noch en aquesta 

alçada. 

 L’eolianita  D3 de Zazo et al., (2003; 2005) i que cobreix el nivell 2, tampoc l’he 

observat. 

 El noch que dibuixen els autors esmentats a + 4 m, no és fàcil de veure. De fet jo no el 

veig, encara que Cuerda i Muntaner (1960) diuen que hi ha una ranura i línia de perforació de 

litòfags a uns + 4 m i  sediments de platja fòssil del MIS 5e que van des de + 0 m fins a aquella 

alçada. Zazo et al., (2003, 2005) dibuixen els sediments de platja d’aquest nivell com si fossin 

distints als de les altres unitats, de fet Zazo et al., (2005) diuen molt poc al respecte: Unit 3 

(+4m amsl) is represented by a thin marine conglomerate associated to a continuous notch. 

 Referent al nivells 4, 5 i 6 del caló de sa Tramuntana, (Zazo et al., 2003; 2005) diuen 

que es poden correlacionar amb les unitats 1, 2 i 3 de cala Pudent per la similar fauna i facies 

del nivells. Personalment, en aquest indret no he observat de cap de les maneres un nivell 

semblant a la unitat 3 de cala Pudent, es per aquest motiu que no el dibuix a la fig. 12-119 (part 

inferior). També he considerat que l’eolianita D5 podria ser part del nivell 4 o 5. 

            

Fig. 12-120. Situació a una vista aèria de la zona del indrets on hi ha jaciments des de elcap de 

s’Orenol fins el caló de can Mercadal. 
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12.3.33. Cala Mosques 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477375/4370848 

  

Localitat coneguda actualment com a cala Blava. Cuerda i Muntaner (1960) citen 

aquesta localitat, i diuen que les arenes marines tirrenianes estan dipositades per sobre del 

Vindobonià amb Ostrea crasisima. Es troben a una alçada entre + 2 m i + 3 m i contenen alguns 

fragments de conxes de difícil determinació. 

 Cuerda i Osmaston (1978b) presenten dos talls de cala Mosques amb una plataforma 

litoral entre +  6,2 m i + 6,5 m. Diuen que aquesta plataforma també es pot observar uns 100 m 

al N, entre cala Mosques i punta Tinent. S’ha d’anar alerta amb la lectura dels talls ja que la 

llegenda no es exactament igual per a cada tall (veure fig. 12-121) 

                    

 

Fig. 12-121. Talls estratigràfics de cala Mosques (reproduït de Cuerda i Osmaston 1978b). S’ha de parar 

atenció ja que la llegenda no és exactament la mateixa per a cada secció.  

Tall superior: 1- Calcaries del Miocè amb Cardium i Ostrea. 2- Eolianita quaternària amb una plataforma 

d’abrasió a 6,5 m. 3- Llims vermellosos amb clastes angulars i mol·luscs terrestres: Iberellus 

companyonii, Tudorella ferruginea i Xerocrassa frater. 4- Taques de platja pleistocena amb fauna litoral. 

Pot ser del Tirrenià II o del Tirrenià III (del MIS 5e, o del MIS 5a). 

Tall inferior: 1- Calcàries del Miocè?. 2- Eolianita quaternària. Hi ha un clar notch tallat als + 4 m. 3- 

Arenes llimoses amb còdols i fòssils marins. Probablement del Tirrenià II (=MIS 5e). 4- Arenes 

cimentades amb Strombus fins a +1,5 m. És un dipòsit idèntic als de son Grauet del Tirrenià III. 5- 

Eolianita llimosa que arriba fins els + 3 m . Hi pot haver una crosta superficial de 2 cm. 

 

 

Anys més tard, Cuerda et al., (1985) varen dedicar més atenció als dipòsits quaternaris que 

hi ha en aquesta cala i realitzen un treball específic. L’estratigrafia al marge septentrional 

segons els autors esmentats és la següent (Figs. 12-122, 12-125 i 12-126): 
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a- Miocè marí de base, amb Ostra sp. i Cardium sp. Aquest nivell arriba fins els + 1,5 m. 

b- Eolianita de gra fi molt cimentada i de color rosat (7,5YR 7/4), que arriba als + 11m. 

Segons Cuerda et al., presenta dues plataformes d’erosió; una a + 6,25 m i un altre a + 

4,5m i són de cronologia eutirreniana. 

c- Llims marró vermellosos amb clastes angulosos, de potència variable (5YR 5/6), 

adossats al Miocè basal i a l’eolianita anterior. Els autors abans esmentats diuen que hi 

ha fragments procedents del aquarterament d’una crosta de color fosc formada sobre 

eolianites risianes o més antigues. A la part superior d’aquest nivell hi ha els següents 

mol·luscs terrestres: Chondrula gymnesica, Trochoidea frater, Iberellus companyonii, i 

Tudorella ferruginea. La cronologia és d’inicis del darrer inter-glacial. 

d- Per sobre del nivell anterior, i a una alçada d’uns + 3,5 m sobre l’actual nivell marí 

s’observen arenes llimoses de fins a 30 cm de potència, amb petits fragments de cloques 

marines i closques de mol·luscs terrestres, entre el que predomina Iberellus 

companionii. Segons Cuerda et al., (1985) es tracte d’un final de platja de l’Eutirrenià 

final. La platja es troba situada a + 1,65 m, i es pot observar sobretot al marge 

meridional. 

e- Arenes llimoses grolleres de color marró (5YR 5/6-6/6) adosades al Miocè basal i 

mesclades amb els llims del nivell c. Cuerda et al., (1985) diuen que són marines i 

contenen fòssils (veure Taula 12-23). 

 Només hi ha un tàxon de significació estratigràfica com és Barbatia plicata. Cuerda et 

al., (1985) li asignen una cronologia neotirreniana (=MIS 5a) a aquest nivell per la seva alçada, 

per la seva fauna, i per la seva litologia. També el correlacionen amb el nivell neotirrenià (=MIS 

5a) del torrent de son Granada (= caló de can Mercadal). 

      

 

Fig. 12-122. Cala Mosques. Tall estratigràfic del marge septentrional (reproduït de Cuerda et al., 1985). 

Consultar el text. 
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Taula 12-23. Tàxons citats a cala Mosques per Cuerda et al., (1985) al nivell e del marge septentrional i al 

nivell d del marge meridional, i fòssils presents a la col. Cuerda(1)-SHNB i col. Cuerda(2)-SHNB. A les 

col·leccions no hi havia una distinció clara de quin nivell eren. S’han omès tàxons de la col. Cuerda(2)-

SHNB que només estaven classificats a nivell de gènere. 

 

Taxons Nivell e (N) Nivell d (S) Col. C1 Col. C2 

Balanophyllia sp X    

Cladocora caespitosa  X   

Arca noae X  X  

Barbatia barbata  X X  

Barbatia plicata X  X  

Striarca lactea X X X  

Striarca lactea var gaimardi X    

Glycymeris violascescens X X   

Mytilaster minimus X    

Chlamys multistriata  X   

Spondylus gaederopus  X   

Anomia ephiphium X    

Lima lima X  X x 

Ctena decussata X X X  

Loripes lacteus M X  X X 

Chama gryphoides X X X  

Pseudochama gryphina X  X  

Cardita calyculata X X X  

Acanthocardia tuberculata X X X X 

Plagiocardium papillosum   X  

Donax semistriatus X X   

Venus verrucosa   X  

Callista chione  X X  

Chamalea gallina X X X X 

Haliotis lamellosa    X 

Diodora gibberula X  X  

Fissurella nubecula X    

Patella caerulea X    

Patella lusitanica M X X X  

Gibbula divaricata X    

Gibbula ardens X  X  

Monodonta articulata  X X  

Monodonta turbinata X    

Tricolia pulla X  X  

Tricolia tenuis  X   

Alvania montagui   X  

Alvania cimex X  X  

Alvania lactea X    

Bivonia triquetra X X  X 

Lemintina arenaria   X  

Bittium reticulatum var latreillei   X  

Thericium vulgatum X    

Thericium rupestre X    

Triphora perversa X    

Trivia pulex   X  

Luria lurida    X 

Payraudeautia intricata X  X  

Ocinebrina edwardsi X    

Thais haemastoma  X   

Columbella rustica X X X  

Amyclina corniculum var raricosta X    

Hinia costulata   X  

Hyalina secalina   X  

Conus mediterraneus X  X X 
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f- Llims de color marró rosats que provenen, segons Cuerda et al., (1985) dels vessants 

del torrent. La seva cronologia és würmiana i s’ha trobat Iberellus companionii i 

Tudorella ferruginea. 

 El marge meridional de la cala  (Figs. 12-123, 12-124 i 12-126) té una seqüència molt 

semblant a la descrita, emperò segon Cuerda et al., (1985) hi ha un nivell del Flandrià. 

L’eolianita b presenta una mossa a +4,5 m. 

 Per sobre de l’eolianita anterior i separada per un nivell de poca potència de llims 

vermells, hi ha una eolianita rissiana que arriba fins els + 12 m i té una amplia plataforma 

d’abrasió marina a + 6,25 m.  

    

Fig. 12-123. Cala Mosques. Tall estratigràfic del marge meridional (reproduït de Cuerda et al., 1985).  

S’ha d’anar alerta ja que les lletres no coincideixen amb les del tall septentrional. Consultar el text. 

 

 

                  

Fig 12-124. Llims vermellosos amb fòssils marins a + 1,65 m per damunt del Miocè, al marge S de cala 

Mosques. Seria el nivell d de Cuerda et al., (1985) del marge meridional. 
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A + 1,65 m s’obseven unes arenes llimoses cimentades color rosat (7,5YR 7/4), amb fauna 

marina (veure la Taula 12-23). 

 Cuerda et al., (1985), consideren aquest nivell d’una cronologia diferent al nivell c de 

l’altre marge, per la seva forta cimentació i per la presència de grans exemplars de 

Acanthocardia tuberculata, ausents a l’altre marge. És per això que el consideren Eutirrenià i no 

Neotirrenià com el de l’altre marge, a pesar de no haver-hi trobat cap tàxon bioindicador.  

A part del nivells anteriors, en aquest marge també hi ha llims wurmians a + 1,5 m i per 

sobre uns llims arenosos obscurs (7,5YR 6/6-5/6) amb còdols arrodonits bastant grossos i 

fragments de mol·luscs marins i que també cobreixen el miocè basal. S’han pogut determinar 

les següens espècies: 

Spondylus gaederopus  

Patella lusitanica 

Thericium vulgatum  

Trunculariopsis trunculus 

 Els autors abans esmentat consideren aquest darrer nivell com a Flandrià (Figs. 12-126 i 

12-127). 

 En quant a espècimens presents a les col·leccions de la SHNB, n’hi ha a la col. 

Cuerda(1)-SHNB i col. Cuerda(2)-SHNB, emperò no se sap de quin nivell procedeixen. 

 

              
 
Fig. 12-125. Marge septentrional de cala Mosques. En primer terme es veu una plataforma situada a + 1m 

per sobre del Miocè (foto feta l’abril de 2011). A la foto 1 de la fig. 12-126. no es veu ja que està coberta 

d’arena. 
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Fig. 12-126. Cala Mosques (reproduït de Cuerda et al., 1985).  

1- Vista del marge septentrional: a- Miocè. b- Eolianita pleistocena. c- Plataforma a + 4,5 m. d- 

Plataforma a + 6,25 m.  

2- Detall de la foto anterior: a- Miocè. b- Bretxa torrencial. c- Eolinita pleistocena. d- Plataforma a + 4,5 

m. e- Llims arenosos amb fòssils marins. 

3- Detall del marge meridional: a- Miocè. b- Incrustacions del MIS 5e. c- Eolianita pleistocena. 

4- Marge meridional: a- Miocè. b- Llims würmians. c- Dipòsit del Flandrià. 

 

 

                        

Fig. 12-127. Còdols del Flandrià per sobre del Miocè, al marge meridional de cala Mosques. La fotografia 

no està feta al mateix lloc que la foto 3 de la fig. 12-126. 
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12.3.34. Es caló de ses Donardes 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477273/4370584 

 

Jaciment citat per primera vegada per Morey (2008a) com a caló de ses Lleonardes. 

Topònim posat en segon lloc per Aguiló (1996). Morey (2008a) realitza un tall on a la base situa 

el Miocè-Pliocè basal, per sobre una eolianita rissiana i entre + 0,5 m i + 1 m el nivell del 

Pleistocè superior.  

Al marge S del caló es pot observar un nivell fossilífer molt semblant al que hi ha per 

tota la zona de son Grauet, i presumiblement és del MIS 5e. Per sobre hi ha una eolianita. I si en 

dirigim un centenar de metres cap el S, veurem un llims vermellosos, que en principi són més 

moderns que els nivells anteriors. En aquets llims hi ha Iberellus companyonii i Chondrula 

gymnesica. Per sobre hi ha indrets que hi ha una crosta (Fig. 12-128). 

Aquests llims s’assemblen als que hi ha per sobre de la platja pleistocena de cala 

Pudent. 

 

      

Fig. 12-128. Al fons caló de ses Donardes. A primera línia es poden observar uns llims vermellosos amb 

mol·luscs continentals. On hi ha el punt vermell hi ha una crosta. 
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12.3.35. Es caló de can Mercadal  

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477113/4370349 

  

A Aguiló (1996) apareix el topònim de es caló de can Mercadal. Al mapa del IDEIB, 

caló Groc de ses Puntes o caló de sa Partió. A Rosselló (1964) surt la denominació de caló de 

ses Punxes, que encara que no surti damunt un mapa, queda clar que es tracte d’aquest indret. 

 L’ajuntament de Llucmajor ha posat un cartell a l’entrada de la caleta que indica com a 

topònim caló Fort. 

 Aquesta interessant localitat va ser estudiada per Cuerda et al., (1984) donant-li el nom 

de torrent de Son Granada. Aquests autors presentaren dos talls estratigràfics, un del marge 

oriental i un del marge occidental de la desembocadura del torrent. Aquests dos talls estan 

localitzats a dues fotografies generals de cada marge. Tot seguit es fa un resum del que varen dir 

aquests autors.  

 

                         

Fig. 12-129. Es caló de can Mercadal. Un tros del marge occidental de la cala s’ha esfondrat 

parcialment,ja que hi havia una mossa actual al nivell de la mar. On hi ha un punt vermell hi ha un bloc 

que presenta un nivells ( el nivell e i f) que sortien al tall estratigràfic de Cuerda et al., (1984). 
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 Al marge oriental la seqüència estratigràfica és la següent: 

a- Calcària del Miocè amb Ostrea lamellosa (color 10YR 6/3). 

b- Arenes llimoses (color 7,5YR 5/4) de 0,25 m de potència, que contenen nombrosos fragments 

de closques marines indeterminades. Aquets restes de platja es troben molt cimentats i per les 

seves característiques litològiques es poden correlacionar amb un nivell marí observat davall les 

dunes risianes a varies localitats litorals entre s’Arenal i cala Blava. Cuerda i Sacarés (1992) 

recorden que la cronologia d’aquest nivell és del Paleotirrenià. 

c- Bretxa de fins 1 m de potència (el color de la matriu és 7,5YR 5/8). Els autors esmentats 

diuen que són elements dipositats per la corrent torrencial. 

d- Eolianita de potència variable i de gra fi (color 10YR 7/3). La cronologia és del Riss. 

Presenta una plataforma d’abrasió marina a + 6,25 m. 

e- Llims vermellosos d’uns 10 cm de potència. Segons Cuerda et al., (1984) és un sòl 

d’alteració.  

f- Eolianita semblant a la d, i arriba al + 14 m snm. Presenta una plataforma d’abrasió marina a 

+ 11 m. Segons Cuerda i Sacarés (1992) la cronologia és rissiana. 

En aquest marge hi ha un nivell (punt k de la figura 12-132 de Cuerda et al., 1984) que 

segons els autors consisteix amb unes arenes llimoses adossades a la calcària miocena, entre + 1 

m i + 2 m, on s’han trobat els següents taxons: 

Cladocora caespitosa 

Striarca lactea 

Glycymeris pilosa 

Glycymeris violacescens 

Spondylus gaederopus 

Lima lima 

Ctena reticulata 

Chama gryphoides 

Pseudochama gryphina 

Acanthocardia tuberculata 

Chamelea gallina 

Dentalium vulgare 

Patella sp. 

Gibbula ardens 

Tricolia pulla 

Turbona cimex 

Bittium reticulatum var. latreillei 

Thericium vulgatum 

Thericium rupestre 
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Fig. 12-130. Marge oriental del caló de can Mercadal. S’han utilitzat les mateixes lletres que han empleat 

Cuerda et al., (1984) per a la seva fotografia d’aquest marge i es posa la cronologia que proposen aquests 

autors. a- Miocè. e- Eolianita del Riss (=MIS 6). j- Eolianita eutirreniana (=MIS 5e). Al punt vermell hi 

ha restes de platja del Pleistocè superior coberta per llims vermells amb blocs. 

 

      

          
 
Fig. 12-131. Marge occidental del caló de can Mercadal. Hi ha una plataforma d’abrasió a + 1,2 m aprox., 

i per sobre i adossats,  materials del Pleistocè superior. Ja no es pot observar el nivell e i f que Cuerda et 

al., (1984) varen dibuxar al seu tall. 
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Ocinebrina aciculata 

Columbella rustica 

Hinia costulata 

Pusia tricolor 

Mitra ebenus 

Gibberula miliaria 

Conus mediterraneus 

 Cuerda et al., (1984), donen una cronologia del Neotirrenià (=MIS 5a) per no haver 

trobat cap tàxon termòfil i per la seva situació estratigràfica. Els fòssils no es troben a la col. 

Cuerda-SHNB. 

La fotografia que presenten Cuerda et al., (1984) del marge oriental complementa el tall 

anterior. Així es poden veure les eolianites eutirrenianes adossades als materials més antics i el 

punt k, on es va trobar un nivell Neotirrenià (=MIS 5a). 

Al marge occidental la seqüència estratigràfica és la següent: 

a- Calcària del Miocè que presenta una plataforma d’abrasió entre + 1 i + 1,5 m. Cuerda  et al., 

(1983) diuen que hi ha una plataforma d’erosió a + 4,5 m. A Cuerda i Sacarés (1992) es diu que 

hi ha dues plataformes, una a + 4,5 m i un altre a +  6,25 m. 

b- Eolianita del Riss (color 10YR 7/3). Segons Cuerda et al., (1984) presenta una plataforma 

d’abrasió a + 6,25 m, i a + 11 m. A Cuerda i Sacarés (1992) només citen la plataforma a + 11 m. 

c- Bretxa d’uns 0,8 m de potència (el color de la matriu és 7,5YR 6/6). La seva gènesi és 

d’origen torrencial. A la part superior hi ha una crosta. 

d- Restes d’una eolianita llimosa (color 7,5YR 7/4) amb una crosta a la part superior. Cuerda i 

Sacarés (1992) la consideren de cronologia eutirreniana (=MIS 5e). 

e- Arenes marines mesclades amb llims (color 5YR 6/4). Hi ha fragments de mol·luscs 

terrestres i marins. Segons Cuerda i Sacarés (1992) es troben a + 1,5 m i són considerats de 

l’Eutirrenià final. A la col. Cuerda-SHNB(1) hi ha un quants d’espècimens que presumiblement 

procedeixen d’aquest nivell i que pertanyen al següents tàxons: 

Chama gryphoides 

Pseudochama gryphina 

Bittium reticulatum var. latreillei 

Columbella rustica 

Hinia costulata 

Conus mediterraneus 

f- Arenes bastes de final de platja mesclats amb llims rosats (color 7,5YR 7/4) i clastes 

angulosos, d’uns 0,5 m de potència, i que es poden correlacionar  amb uns trobats a l’altre 

marge a uns + 2 m (punt k de la fotografia). Cuerda i Sacarés (1992) remarquen que és un nivell 

Neotirrenià. 
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g- Clastes i blocs angulosos amb llims de color vermellós-groguenc (5YR 6/6). S’ha trobat el 

següents mol·luscs terrestres: Chondrula gymnesica, Trochoidea frater, Iberellus companyonii, 

i Tudorella ferruginea. El seu origen segons els autors és torrencial. 

h- Llims arenosos rosats (7,5YR 7/4). 

La fotografia que presenten Cuerda et al., (1983) del marge occidental complementa el 

tall anterior. Així es poden veure les eolianites eutirrenianes adossades als materials més antics i 

on està localitzat restes del Eutirrenià no representats al tall, i que el més probable es tracti del 

bloc eutirrenià que varen observar els autors dins els materials d’arrossegament del torrent, 

segons paraules seves. També diuen que aquest bloc podria estar relacionat amb la plataforma a 

+ 4,5 m de l’eutirrenià inicial que hi ha a cada marge del torrent.  

 Referent a les plataformes d’abrasió a + 4,5 m, + 6,25 m, + 11 m i + 14 m de cronologia 

eutirreniana (= MIS 5e) s’ha vist que si ho són, no són d’aquesta cronologia (veure Ginés, 

2000). En aquest indret, segons la meva opinió, la única plataforma d’abrasió que hi ha és la que 

hi ha entre + 1 m i + 1,5 m, i que el més probable és que sigui del MIS 5e o del MIS 5a. De fet, 

Rosselló (1964) ja indicava aquesta plataforma a uns quant d’indrets propers. Les altres 

plataformes d’abrasió són molt dubtoses i no estan ben definides. 

 S’ha d’anar alerta amb els peus de figura del tall i fotografia del marge oriental de 

Cuerda et al., (1984) ja que les lletres assignades als nivells no coincideixen. Les lletres que hi 

ha al dibuix es corresponen a les que hi ha al text. 

 En quant al marge oriental, Cuerda et al., (1984) fan un tall del Miocè i del Pleistocè 

mitjà, i deixen el Pleistocè superior. Aquest darrer apareix localitzat a una fotografia del treball. 

 La bretxa c del marge oriental, no té perquè ser d’origen estrictament torrencial ja que 

els clastes són bastant angulosos. La bretxa c del marge occidental semblen derrubis de vessant, 

al igual que el nivell g. 

 El nivell f del marge occidental crec que no es pot correlacionar estratigràficament amb 

el nivell trobat al punt k, tant per la litologia, com per la fauna present, com per la posició 

estratigràfica. 

 Igual que amb el tall i fotografia del marge oriental, s’ha d’anar alerta amb els peus de 

figura del tall i fotografia del marge occidental de Cuerda et al., (1984) ja que les lletres 

assignades als nivells no coincideixen. Les lletres que hi ha als dibuixos es corresponen a les 

que hi ha al text. Les lletres que hi ha a les fotografies són independents. 
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Marge oriental del Caló de can Mercadal segons Cuerda et al., (1984). a- Calcàries del Miocè. b- Nivell 

de platja de Paleotirrenià. c- Bretxa. d- Eolianita del MIS 6. e- Sòl d’alteració. f- Eolianita del MIS 6. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 12.132. Marge oriental des caló de can Mercadal, segons Cuerda et al., (1984) a partir de la 

fotografia que posen al seu treball. Al treball original es va denominar torrent de son Granada. La 

llegenda és a partir dels autors anteriors. A la part superior el tall. 

a- Miocè. 

b- Nivell marí pre-risià atribuït al Paleotirrenià. 

c- Bretxha d’origen torrencial fins 1 m de potència. 

d i e- Eolianites del Riss (=MIS 6) separades per un petit paleosòl d’alteració. 

f, g, h, i i - Plataformes d’erosió a +4,5m, +6,25 m, +11 m, i + 14 m relacionades amb transgresions 

marines del MIS 5e. 

j- Eolianites del MIS 5e adossades sobre les més antigues d i c. 

k- Restes de platja Neotirreniana (=MIS 5a) a +2 m amb fòssils de mol·luscs marins. 

♠ Segons la meva opinió les eolianites d i e poden ser més antigues; les plataformas d’erosió j, g, h, i i no 

són, segons els coneixements actuals, del MIS 5e. Moltes d’aquestes plataformas són dubtoses i pot ser 

no siguin plataformas d’erosió. 
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Marge occidental del Caló de can Mercadal segons Cuerda et al., (1984). a- Calcàries del Miocè. b- 

Eolinita del MIS 6. c- Bretxa. d- Eolianita llimosa. e- Arenes marines mesclades amb llims, del MIS 5e 

final. f- Arenes grolleres de final de platja que segons Cuerda i Sacarés (1992) són del MIS 5a. g- Clastes 

i blocs amb llims.S’ha trobat Chondrula gymnesica. h- Llims arenosos. 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 12-133. Marge occidental des caló de can Mercadal, segons Cuerda et al., (1984) a partir de la 

fotografia que posen al seu treball. Al treball original es va denominar torrent de son Granada. La 

llegenda és a partir dels autors anteriors. 

a- Miocè. 

b- Eolianites del Riss (=MIS 6). 

c- Plataforma d’abrasió a +1,5 m. 

d, e i f- Plataformes d’abrasió del nivells eutirrenians (=MIS 5e), a + 4,5 m, + 6,25 m i + 11 m. 

g- Restes de platja del Eutirrenià (=MIS 5e). 

i- Arenes marines mesclades amb llims del Neotirrenià (=MIS 5a). 

j- Aports torrencials del Würm. 

♠ Segons la meva opinió l’eolianita b pot ser més antiga; les plataformas d’erosió d, e, i f, no són, segons 

els coneixements actuals, del MIS 5e. Moltes d’aquestes plataformas són dubtoses i pot ser no siguin 

plataformas d’erosió. 
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Fig. 12-134. Detall del marge oriental del caló de can Mercadal. 

 

 
 

Fig. 12.135. Caló de can Mercadal., marge oriental. 
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12.3.36. Es Calonet des cap Alt  

Coordenades UTM 31N ETRS89: 476648/4370103 

 

 A Aguiló (1996) a part de el topònim anterior, també hi ha es Calonet de son Granada. 

Al mapa del IDEIB el topònim és cala Aró.  

Rosselló (1964) denomina aquest indret com a Caló dets Oficials. L’autor anterior, al 

seu treball exposa una fotografia on es pot observar una extensa plataforma d’abrasió marina del 

Tirrenià III (=MIS 5a), segons paraules seves. Aguiló (1996) descriu aquest tret geomorfològic. 

També diu que hi desemboca un torrent curt, però molt encaixat a la seva desembocadura, es diu 

es torrentó des Cap Alt o es Torrent  Fondo. 

La plataforma es troba entre + 1,2 m i + 1,7 m. En part es tropa transformada, així al 

marge occidental hi ha una petita banquera picada a la pedra i hi ha petites zones formigonades. 

En aquest marge s’ha pogut observar alguna bretxa vermellosa amb Iberellus companyonii i 

Tudrella ferruginea. 

Al marge oriental hi ha petites taques de llims vermells cimentats amb restes de fauna 

marina. D’aspecte és molt semblant al nivell de llims vermells cimentats amb copinyes de cala 

Mosques, i que també es presenta en forma de petites taques. 

 

               

Fig. 12-136. Es calonet des cap Alt. Plataformes d’abrasió marina a cada marge de la desembocadura del 

torrent. Les plataformes es troben entre + 1,2 m i + 1,7 m. Per sobre hi ha taques del Pleistocè superior. 

 

 

 



 

 709 

                                     

Fig. 12-137. Sa pesquera des cap Alt. Eolianita del Würm i per davall llims vermells i blocs. El bloc 

encerclat per una línia vermella és un bloc procedent d’una platja del MIS 5. 

 

12.3.37. Sa Pesquera des Cap Alt 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 76446/4370035 

 

Cuerda i Muntaner (1952) diuen que prop de cap Enderrocat hi ha la terrassa de + 2 m. 

No es pot saber si era una generalització o realment hi ha la terrassa de + 2 m, emperò si que hi 

ha eolianites del Pleistocè superior adossades a materials més antics. 

A sa Pesquera des Cap Alt es pot observar un bloc procedent d’una platja del Pleistocè 

superior dins materials del Würm. 

 

 

12.3.38. Cap Enderrocat  

Coordenades UTM 31N ETRS89: (!) 

 

 Cuerda i Sacarés (1992) comenten que al cap Enderrocat hi ha petites restes de platja 

del Pleistocè mitjà i del Pleistocè superior. A la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha un quants 

d’exemplars procedents d’aquest indret. A l’etiqueta només es fa referència al Tirrenià, sense 

especificà quin Tirrenià és. També es fa referència que es varen trobar a + 6 m. Els tàxons són 

els següents: Chama gryphoides, Patella caerulea, Patella lusitanica i Columbella rustica. 
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SECTOR OCCIDENTAL DE LA BADIA DE PALMA 

 

12.3.39. Cala Major 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 466209/4378117 

 

 En aquest indret hi ha dipòsits del Pleistocè superior, de fet a la zona de ponent de la 

cala hi ha antigues mareseres. A la part central de la cala hi ha conglomerats marins pleistocens 

coberts  per una eolianita bioturbada. Pel seu aspecte recorda molt al jaciment de Sant Elm. 

 

                   

Fig. 12-138. Aspecte del dipòsit del Pleistocè superior de cala Major. 

 

12.3.40. Platja de Son Maties 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 460279/4373939 (!) 

 

 Muntaner (1957) és el primer en presentar un tall estratigràfic del jaciment (Fig. 12-

139). Diu que el jaciment està situat entre les urbanitzacions de Palmanova i Torre Nova, i la 

terrassa marina es troba o poc més de + 1 m. Presenta la mateixa disposició que cala Pudent, ja 

que la terrassa pleistocena de + 4 m es troba per damunt de llims vermells amb Helix. Al dipòsit 

de platja s’han trobat varis Strombus i Conus testudinarius. Per les indicacions de Muntaner, el 

jaciment de Palmanova, hores d’ara, es trobava a la platja de Son Maties, prop de punta Nadala. 

 Del jaciment denominat per Cuerda (1975), com a Palmanova no hi ha al seu treball un 

tall estratigràfic, ni fotografies, tampoc hi ha un mapa precís on s’hagi localitzat. Cuerda (1975) 

diu que el jaciment està enclavat a la Torre Nova, petita elevació que separa Palmanova de 

Magalluf. 
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Hi ha una descripció molt senzilla del jaciment a Cuerda (1975) i es parla d’ell  

novament a Cuerda (1987) per un motiu molt interessant, és el jaciment que ha lliurat més 

Strombus de les Illes Balears. Curiosament, no surt cap comentari del jaciment a la guia feta per 

la Quaternary Research Association del Quaternari de Mallorca on va participar Cuerda (veure 

Rose (Ed.), 1978). 

  

Fig. 12-139. Tall estratigràfic de la platja de son Maties, prop de punta Nadala, segons Muntaner (1957). 

1- Gran duna (=eolianita del MIS 6). 2- Llims vermells amb Helix. 3- Terrassa marina del nivell de + 4 

amb Strombus (=MIS 5e).  4- Còdols rodats marins recents. 

  

Ja a l’any 1975, Cuerda deia que el jaciment s’havia destruït casi per complet. El dipòsit 

estava constituït per unes arenes llimoses que arribaven fins els + 2,5 m. Cuerda (1975) diu que 

en aquest jaciment se’n han recollit uns 300 exemplars del gastropoda Strombus bubonius. Els 

llistat de taxons en ell recollit és el següent: 

Anomia ephiphium 

Venus verrucosa 

Donax trunculus 

Strombus bubonius 

Trunculariopsis trunculus 

Thais haemastoma 

Conus testudinarius 

Segons l’autor anterior, els fòssils dels taxons, a excepció de Strombus, són escassos. Es 

veu que Strombus té preferències pel fons arenosos-fangosos d’aigües tranquil·les i poca 

profunditat. Els Strombus d’aquest jaciment presenten un notable polimorfisme. 

Anys més tard, Cuerda (1987) canvia la xifra de Strombus recollits, diu que s’han 

recollit més de 500 exemplars i que s’han efectuat mesures sobre 200 exemplars ben conservats, 

donant una mida de 70 mm pels exemplars més petits  i de 110 mm pels exemplars de talla més 

gran. 

A la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha prop de 200 exemplars procedents d’aquesta localitat, i 

també s’han trobat fòssils no citats anteriorment com són Cerastoderma edule, Donacilla 

cornea, Ctena decussata, Abra ovata, Monodontoa articulata i Monodonta turbinata. 

Morey (2008) quan parla d’aquest jaciment, es basa en Cuerda (1975), i al seu treball 

dona menys informació que l’obra original; per contra, presenta una fotografia aèria on hi ha 
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situats els dos jaciments situats a la platja de Son Maties (i denominats genèricament a l’obra 

citada com a Palmanova), emperò el peu de figura en lloc d’aclarir, embulla, ja que no posa quin 

jaciment es el denominat a i el denominat b. Una nova imprecisió, es produeix quan aquest 

autor representa un tall de Palma Nova a (el tall 6, pàg 112, de l’obra citada) i que al dibuix 

posa p. Nadala, i dona la autoria a Muntaner (1954), la qual cosa es falsa ja que Muntaner no fa 

cap tall al seu article, encara que el descriu breument. A partir de la descripció de Muntaner 

(1954), Morey (2008a) dibuixa un tall, però no cau en la compta que quan Muntaner (1954) 

parla de la terrassa de 4 m, no vol dir que aquesta platja estigui en aquesta alçada, emperò 

Morey (2008) si que ho utilitza com a cota. 

Morey i Ripoll (2010) al referir-se a aquest jaciment el denominen Palmanova-punta 

Nadala (p. 90 al text, i taula 19, de l’obra citada). A la taula 18 de Morey i Ripoll (2010) on 

segons la taula hi ha el nom clàssic donat per Cuerda i altres, i el nom que figura al mapa 

topogràfic nacional 1:25.000, hi posen Palmanova. Torre Nova, que suposadament seria la 

denominació donada per Cuerda i altres, faltant la del mapa topogràfic nacional, i a més donen 

com a jaciment diferent el de Palmanova-punta Nadala, no indicant com en el cas anterior quin 

nom figura al mapa topogràfic nacional. A la taula 20 de Morey i Ripoll (2010), on hi ha una 

ordenació dels jaciments surt la denominació Palmanova, i no surt la denominació donada al 

text o en taules de la seva obra, i fan una valoració d’uns ítems proposats per ells mateixos, a 

pesar de que no comenten al text el registre paleontològic ni el registre estratigràfic d’aquest 

indret. A part de tot el dit, a l’annex 7 de Morey i Ripoll (2010) no hi ha la fitxa d’aquest 

jaciment. 

Una altre imprecisió de Morey i Ripoll (2010), es troba quan a un apartat parlen de la 

problemàtica associada a la localització dels jaciments i els criteris que han utilitzat. Així 

aquests autors diuen que en el cas d’haver-hi diversos afloraments – amb palofacies molt 

diferents i allunyades- amb el mateix nom, s’ha optat per respectar el topònim antic i separar 

els afloraments en dues lletres, per exemple Magalluf a i b o Palmanova a i b...(pàg. 53, obra 

citada), emperò a les seves taules i al text que escriuen no apliquen aquest criteri i tracten dos 

jaciments diferents com un únic jaciment; precisament els dos exemples anteriors s’utilitzen 

contínuament, sense aplicar el criteri preestablert, generant dubtes i confusió al lector. Aquest 

error no és nou, en realitat és heretat de Morey (2008a). 

Com en el cas de Magalluf, tant a Morey (2008a) com a Morey i Ripoll (2010) no es 

recull la informació donada per Muntaner (1957) sobre aquest jaciment i que tan vital resulta 

donada l’escassetat d’informació que hi ha sobre ell. 

A la col. Muntaner-SHNB hi ha fòssils procedents de la Platja de Punta Nadala, segons 

consta a l’etiqueta original de la col·lecció, que també el més probable és que siguin d’aquest 

indret. 
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En l’actualitat la platja de Son Maties és una platja regenerada artificialment. La zona 

de platja és molt més ampla que el seu estat original. Si observam la fotografia aèria de 1956 i la 

comparam amb una actual (Figura12-140), veurem la diferència. El motiu és clar, augmentar la 

superfície de la platja per poder acollir més turistes.  

                         

Fig. 10-140. Platja de son Maries i Magalluf. Font IDEIB. 

 

        

Fig. 12-141. Platja de Son Maties. Aquests materials vermellosos que hi ha en primer terme procedeixen 

d’excavacions de la zona i abocats a primera línia de la costa. No són material al·luvials d’origen natural 

com pugui sembla si observam una fotografia des de lluny. 
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A la zona W de la platja hi ha un aflorament que semblen al·luvions, emperò en realitat 

són materials procedents d’antigues excavacions dels voltants, i que es troben en contacte amb 

la mar (Figura 12-141). 

No s’ha trobat cap indici del jaciment, la qual cosa sembla normal si miram el grau 

d’antropització de la zona. 

Referent a una acumulació tan gran de Strombus, són varies les qüestions que en venen 

al cap: ¿Hi ha una característica geomorfològica singular en aquest indret? ¿La acumulació dels 

Strombus al jaciment és deu a la dinàmica litoral d’aquest indret? ¿Era l’aliment abundant el 

factor decisiu? ¿Tal volta, és un cúmul de factors? 

Es clar que hi ha una sèrie de condicions que se donen per suposat, com són que la 

temperatura de l’aigua del Mediterrani era molt més elevada que en l’actualitat, i que aquest 

gasteròpode es va introduir a la Mediterrània, provinent de les costes africanes atlàntiques 

perquè les condicions li eren favorables.  

Referents a les preguntes, en primer lloc dir que si hi ha una característica 

geomorfològica interessant. Al Pleistocè superior la mar entrava més cap a terra a la zona de 

darrera la platja de Magalluf. S’ha de tenir en compte que la Platja de son Maties és veïna de la 

platja actual de Magalluf, havent-hi un promontori amb materials pre-orogenics que les separa. 

Al Pleistocè superior ja es va formar una zona humida, tipus albufera o salobrar, just al darrera 

de la platja actual de Magalluf. A la platja de son Maties, tal volta també hi havia un petit 

salobrar just al darrera. De fet en un mapa geològic fet per Muntaner (1957) just darrera la platja 

de Son Maties, hi situa materials recents holocens. 

Encara que a la topografia actual de la zona, no es veu cap canal que desemboqui a la 

platja de Son Maties, no es pot descarta aquesta possibilitat al Pleistocè superior. Hem de tenir 

en compta que no sabem si davall el subsòl de darrera la platja de Son Maties hi ha eolianites 

del Würm, o altres tipus de materials que tapin un possible canal antic. 

Referent a la segona qüestió, es clar que la dinàmica litoral és un factor molt important 

per acumular conxes a la platja, i ben segur i va participar per a la formació d’aquest jaciment. 

També sembla que a la platja de Magalluf, els dipòsits del Pleistocè tenen una proporció alta de 

cantos rodats, característica no present, o no citada per Cuerda (1975) al dipòsit amb Strombus 

de la platja de Son Maties (= Palmanova, a Cuerda 1975). 

 A part de tot el dit anteriorment, Cuerda (1975) diu que més al llevant de la localitat 

anterior i a la mateixa localitat de Palmanova, amb motiu de la construcció d’un hotel, varen 

aparèixer dins sediments arenosos, i de cronologia dins del Pleistocè superior, els següents 

taxons: 

Cerastoderma glaucum 

Abra ovata 

Melania tuberculata 
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 Aquests taxons segons Cuerda (1975) indican la existència d’antigues bases litorals de 

escassa salinitat, com indica la nombrosa presència de Melania tuberculata i per les 

característiques de les closques de Cerastoderma glaucum què són molt fragils. 

 Referent a la toponímia d’aquest indret, el més probable és que sigui a la platja de Son 

Maties. 

 A la col·lecció Cuerda-SHNB no s’ha trobat cap fòssil procedent d’aques indret. A la 

col·lecció Muntaner-SHNB hi ha Cerastoderma glaucum i Melania tuberculata procedent de 

Palmanova, segons consta a l’etiqueta, i que molt probablement són d’aquesta localitat. La 

informació donada a Cuerda (1975) sobre aquest indret és possible que procedís d’en Muntaner, 

ja que s’ha de tenir en compta que varen treballar junts investigant el Quaternari mallorquí. 

 

12.3.41. Magalluf 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 460078/4373209 (!) 

 

 En Bauzà (1946a) realitza un breu estudi d’aquesta localitat. Aquest autor diu que la 

formació quaternària s’estén des de Magalluf fins prop de cala Vinyes. Diu que a diferència del 

conglomerat de base que s’observa a les altres platges aixecades (es refereix a Camp de Mar i 

Torre d’en Pau), comença la formació per un nivell de gresos d’1 m de potència. Per sobre hi ha 

conglomerats; per acabar amb un nivell de gresos. La sèrie finalitza amb una potent estrat 

d’aluvions recents amb Helix i Stenogyra decollata (denominacions donades per l’autor). 

 

          

Fig. 12-142.  Tall estratigràfic de Magalluf segons Muntaner (1957). 1- Al·luvions pre-tirrenians. 2-  

Tirrenià del nivell de + 4 m amb Strombus. 3- Eolianites amb Helix. 

 

 L’autor anterior pot ser fes una errada al parlar de cala Vinyes, ja que aquesta cala es 

troba a una distància d’1 km de Magalluf, i els diposits del Quaternari no són continus fins 

aquesta cala. La diferència a que fa referència Bauzà (1946a) no és del tot correcte, ja que per 

exemple a Camp de Mar, a segons quins indrets, per davall dels conglomerats es poden observar 

gresos.  La presència de Rumina decollata indica probablement, al·luvions holocens.  Bauzà 

(1946a) cita els següents mol·luscs marins a Magalluf: 

Cassidaria echinophora 

Arca barbata 
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Murex trunculus 

Purpura haemastoma 

Purpura haemastoma var. minor 

Trochus crassus 

Arca noae 

Conus testudinarius 

Pectunculus violascescens 

Spondylus gaederopus 

Patella caerulea 

Strombus bubonius 

Cerithium tuberculatum 

Cardium tuberculatum 

Venus sp 

 I també cita els següents mol·luscs terrestres: 

Helix minoricensis 

Tudorella ferruginea 

 Una imprecisió que comet Bauzà (1946a) és no dir de quin nivell provenen els fòssils. 

Presumiblement, els fòssils marins deuen provenir del conglomerats, si ens atenen al que diu 

Cuerda (1975). Els fòssils terrestres el més probable és que provenguin d’un final de platja o 

d’una eolianita. Aquest autor, 32 anys després publica un article de caire general (Bauzà, 1978) 

on a una figura hi ha un fotografia d’un Thais haemastoma d’aquest jaciment (Làm XVI, núm 

40; ob. cit.), emperò malauradament no hi ha cap referència al text sobre el jaciment. 

 Aquest jaciment va ser localitzat per primer cop per A. Muntaner i J. Cuerda, i això 

queda reflectit quan Muntaner (1957) diu la següent frase: …en 1946 J. Bauzà, publica una 

breve nota en la que, al referirse a las formaciones marinas, cita el yacimiento que habíamos 

descubierto en Magalluf, estudiando la fauna por nosotros recogida… 

 Muntaner (1957) és el primer en fer un tall estratigràfic del jaciment. Diu que la terrassa 

de + 4 m amb Strombus es troba per sobre d’al·luvions pre-tirrenians. Por sobre del tirrenià hi 

ha una eolianita amb Helix (= Iberellus). També remarca un altre localitat, propera al canal, i 

diu que per sobre d’uns llims vermells molt calcificats hi ha uns sediments de platja d’uns 60 

cm de potència, constituït per arenes, graves i fòssils marins de mida petita, que considera amb 

reserves al nivell de + 2 m. 

Anys més tard, Cuerda (1975) comenta aquesta localitat. Explica que hi havia uns 

conglomerats marins d’un espessor de 2,5 m coberts per un horitzó d’arenes cimentades de 

platja. Cita les següents espècies: 

Arca noae 

Barbatia barbata 

Barbatia plicata 
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Spondylus gaederopus 

Acanthocardia tuberculata 

Venus verrucosa 

Patella caerulea 

Patella lusitanica 

Diodora gibberula 

Bivonia triquetra 

Spiroglypus glomeratus 

Thais haemastoma 

Columbella rustica 

Conus mediterraneus 

 En el nivell més superior d’aquesta platja fòssil, arriba als + 2 m. Cuerda (1975) cita: 

Barbatia plicata 

Chama gryphoides 

Cantharus viverratus 

Ocypoda cursor 

 Els taxons biondicadors són els mol·luscs Barbatia plicata i Cantharus viverratus i el 

cranc Ocypoda cursor. Cuerda (1975) li assigna una cronologia del Eutirrenià final. 

 Segons Cuerda (1975), cap a l’interior Muntaner va trobar nivells fossilífers amb la 

mateixa significació que els trobats a primera línia de costa. Això vol dir que la mar, en temps 

passats, penetrava més que en l’actualitat. Posteriorment, segons Cuerda (1975), varen visitar la 

zona n’A. Muntaner, en J. Cuerda i el Dr. Mars, i es va poder estudiar dues fàcies diferents. La 

inferior era marina, i la superior era costanera-llacunar. Als dipòsits marins, Cuerda (1975) cita 

els següents taxons: 

Arca noae 

Barbatia plicata 

Chama gryphoides 

Cerastoderma glaucum var. lamarcki 

Loripes lacteus 

Ctena decussata 

Bivonia triquetra 

Thericium vulgatum 

Thericium rupestre 

Muricopsis cristatus 

Thais haemastoma 

Ocinebrina edwardsi 

Columbella rustica 

Cantharus viverratus 
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Amyclina corniculum 

Amyclina corniculum var. raricosta 

Conus mediterraneus 

 El fòssils anteriors estaven inclosos dins una matriu arenosa-fangosa a una alçada d’uns 

+2 m. Els taxons bioindicadors són Barbatia plicata i Cantharus viverratus. 

 Al nivell superior, Cuerda (1975) cita: 

Cerastoderma glaucum var. lamarcki 

Cerastoderma glaucum var. paludosum 

Abra ovata 

Pirenella conica 

 

       

Fig. 12-143. Talls de Magalluf (zona meridional) de Crabtree (1978a). S’ha deixat el peu de figura 

original. Mirar la fig. 12-145 i la fi. 12-146. 
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Fig. 12-144. Un altre tall de Magalluf de Crabtree (1978a). 

 

 Cuerda (1975) comenta que aquest horitzó d’edat posterior a l’anterior, indica una 

facies llacunar-costenera amb aigües d’elevada salinitat, i incomunicada temporalment amb la 

mar, per la qual cosa són pocs els taxons que puguin viure en aquest ambient tant restringit. 

Cuerda (1975) li assigna una edat neotirreniana. Pirenella conica viu a aigües molt salades i 

actualment no viu a les Illes Balears, per la qual cosa és un taxon bioindicador (Cuerda 1975; 

1987). Fins fa poc l’única cita d’aquest taxon era en aquest indret. Ginard et al., (2014) el citen 

al Pleistocè mitjà de  cala en Moix (Llucmajor). 

 Cuerda (1975) es basa amb la posició estratigràfica per situar aquest nivell al 

Neotirrenià (=MIS 5a), emperò hem de recordar que Pirenella conica és un taxon termòfil, per 

la qual cosa no es pot descartar que es tracti d’una llacuna salina de cronologia eutirreniana 

(=MIS 5a). 

Segons Crabtree (1978a) a la part mes meridional del final de la platja de Magalluf es 

troben en estreta juxtaposició la platja actual, la platja quaternària aixecada i el dipòsit de platja 

del Pliocè. Cada platja inclou materials de la predecessora. La platja quaternària pot ser 

identificada pels mol·luscs presents; els dipòsits de platja del Pliocè estan clarament deformats, 

presentant cabussaments accentuats. Tot seguit es presenta un resum del que va dir aquest 

investigador, per finalitzar amb un comentaris personals. 

La platja quaternària aflora en una petita cala a la cantonada SW de la platja actual just 

on els penyassegats comencen a elevar-se. La platja quaternària arriba fins uns  + 1,6 m amb un 

angle aproximat de 6°, què és més que l’angle en la platja actual. 

La platja fòssil presenta una selecció, així a la base hi ha lloses de fins a 40 cm i a la 

part superior còdols d’entre 3 cm i 8 cm. La matriu varia, així a la base és una matriu arenosa 
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gruixuda, de color clar, passant a la part superior a una matriu d’arena fina i llims de color 

vermellós. Els clastes arrodonits deriven clarament de la platja pliocena que aflora a un centenar 

de metres d’aquest indret. 

De la platja fòssil, Crabtree va recollir nombroses copinyes fòssils que varen ser 

classificades per J. Cuerda. A continuació es dona un llistat dels fòssils: 

Arca noae 

Spondylus gaederopus 

Anomia ephiphium 

Thais haemastoma 

Strombus bubonius 

Crabtree (1978a) diu que la platja pot ser de la mateixa cronologia o lleugerament 

anterior a la de Peguera. 

El dipòsit de platja anterior està cobert per un material de granulometria fina. La 

presència de Tudorella ferruginea confirma que és un dipòsit terrestre constituït per llims 

col·luvials amb la inclusió d’arena transportada pel vent. La superfície d’aquest nivell, a 

vegades es troba concrecionada i forma un sortint al llarg del penyassegats. 

Crabtree (1978a) presenta tres talls estratigràfics de Magalluf (Figs. 12-143 i 12-144), i 

que hores d’ara no es poden observar pels formigonats i parets que tapen els materials que 

afloraven a la zona (Figs. 12-145 i 12-146). La platja regenerada, i pot ser que alguna 

modificació dels talussos, tampoc ha ajudat a l’hora d’intentar observar els afloraments 

quaternaris. 

                      

Fig. 12-145. Zona meridional de la platja de Magalluf. Crabttree (1978) va fer uns talls estratigràfics que 

hores d’ara no es podrien fer perquè no es pot observar quasi res degut a la paret. On hi ha el punt groc, 

just a davall es poden observar el materials fotografiats a la fig. 12-146. 
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Fig. 12.-146. Alternaça d’uns nivells margoseos de color groc amb un altres de color vermell. Anar a la 

fig. 12-143, ja que aquestes bandes surten al tall de Crabtree (1978a). 

 

 

 Atenció a part, mereix un autor recent, que té bones intencions referides a la 

conservació i gestió dels jaciments, emperò en no poques ocasions, quant parla dels jaciments 

del Pleistocè superior genera confusió degut a les imprecisions i errades que comet, i que no 

queda més remei que comentar. 

Morey (2008a) comença amb un error de localització i toponímia dels jaciments, 

damunt una fotografia aèria de la zona de Magalluf (figura denominada M5, obra citada). En 

primer lloc, falta la lletra a i la lletra b damunt la fotografia, ja que al peu de figura, on hi ha el 

topònim de Magalluf,  hi ha la denominació de cala Vinyes amb la lletra a, i la denominació de 

llacuna pleistocena amb la lletra b. En realitat cala Vinyes, no està localitzat a cap de les dues 

possibles localitzacions que presenta l’autor. A més, l’autor esmentat, presenta un tall 

estratigràfic de Magalluf-Cala Vinyes que de la forma que ho posa dona l’autoria a Bauzà 

(1946a), la qual cosa és falsa ja que aquest autor al seu treball no presenta cap tall estratigràfic. 

En realitat, el que fa Morey (2008a) és fer un tall basant-se amb el que diu Bauzà (1946a) i 

assignar unes edats als distints materials, tot i el risc que això comporta. 

 A Morey (2008a) es dona un llistat de les espècies citades a Magalluf en dues taules 

distintes. A la taula 10 es dona una relació de  23 mol·luscs marins, i a la taula 11 es dona una 

relació de 3 taxons de “no mol·luscs marins” (obra citada). Per contra, a la taula 18 (ob, cit.) a la 

casella que es correspon al nombre d’espècies citades (N) en posa el nombre de 30, el qual no és 

correcte. Consultant a Morey i Ripoll (2010), que en teoria és un treball més acurat, ja que es un 

estudi en exclusiva del terme de Calvià, a la taula 13 (ob. cit.), també surt una columna amb la 

lletra N, tot i que no s’explica ni a cap peu de figura ni al texte el que vol dir aquesta columna, 

posen el nombre 30. 
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A Morey (2008a) i Morey i Ripoll (2010) es comenta encertadament que el salobrar està 

molt desconfigurat. Ara bé, aquests autors anteriors tracten els jaciments de Magalluf com si fos 

un únic jaciment, quan Cuerda (1975) les diferencia.  

 En l’actualitat es poden observar dipòsits quaternaris a la zona de ponent de la platja, i 

no en la seva totalitat, ja que molts d’ells estan coberts o per formigonats o per parets. 

 Entre els formigonats, es pot observar un dipòsit quaternari constituït per arenes i còdols 

de platja. No s’han observat fòssils marins. 

              

Fig. 12-147. Dipòsits del Pleistocè superior uns 200 m al SE de la platja de Magalluf. Eolianita 

bioturbada per damunt d’un paleosòl vermell.  

 

 

 Uns 200 m al SE s’observen més dipòsits quaternaris. S’ha observat la presència 

mol·luscs terrestres a un paleosòl baix una eolianita (Fig. 12-47): 

Iberellus companyonii 

Tudorella ferruginea 

Trochoidea sp 

 La zona de salobrar ha estat reomplerta per escombraries i enderrocs procedents de la 

construcció i per materials procedents de les excavacions per fer-les (observació personal). Si el 

salobrar tenia sèquies, actualment no se’n observa cap, al menys a la part més central. Si 

comparam la fotografia aèria de 1956 amb la de l’actualitat veurem les grans diferències 

existents (Fig. 12-148). A més de reomplir tot el salobrar, s’ha construït a la barra que separaria 

el salobrar de la mar i per tota la primera línia de costa, desfigurant el paisatge. 
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Fig. 12-148. Platja de son Maties i Magalluf. Foto superior, any 1956. Foto inferior, 2012. Font IDEIB. 

A la foto superior es pot observar al centre el salobrar de sa Porrassa, actualment colmatat per enderrocs i 

ple de vials i construccions. Actualment la sortida de l’antic salobrar es troba a la part més meridional de 

la platja. 

 

En l’actualitat, a la zona SW de la platja hi ha una desembocadura del que devia ser la 

gola del salobrar (denominat Salobrar de sa Porrassa per Muntaner (1957)) i que al Pleistocè  

superior no tenia perquè està situat en aquest indret. Aquesta esta coberta i es perd la seva pista 

per davall dels carrers i construccions. 

 En una sèrie de visites per la zona, amb l’objectiu d’observar els materials que hi havia 

al subsòl, no s’ha observat cap nova excavació (com per fer sèquies per posar tubs d’aigües, 

excavacions per fer nous edificis, etc). 
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 A cap del treballs originals (Bauza,1946a; Muntaner, 1957; Cuerda, 1975; Crabtree 

1978a), on els autors varen poder observar els dipòsits abans de l’antropització total de la platja 

i del litoral circumdant, hi ha un mapa de la situació precisa dels jaciments. Només hi ha 

descripcions generals de la situació dels jaciments i només Crabtree (1978a) afina més que la 

resta. Tampoc hi ha cap fotografia del jaciment (o jaciments) a cap dels treballs citats. Els talls 

estratigràfics també són escassos, així només n’hi ha a Muntaner (1957) i a Crabtree (1978a). 

 Tema a part, es la discussió si els talls o descripcions que presenten els diferents autors 

són de la mateixa localització. Sembla que si comparam les descripcions, veurem que cadascuna 

aporta alguna diferència. Les descripcions de Bauza (1946a), Muntaner (1957) i Cuerda (1975) 

fan referència al dipòsits marins situats probablement al N de la actual desembocadura del 

salobrar de sa Porrassa. Crabtree (1978a) descriu els dipòsits que hi ha més al S. 

 Referent al material que hi ha a les col·leccions de la SHNB, requeriria una anàlisi molt 

acurada ja que hi ha espècimens a la col. Muntaner-SHNB, a la col. Cuerda(1)-SHNB i a la col. 

Cuerda(2)-SHNB, emperò sembla que de diferents localitats dins Magalluf. A la col. Bauzà-

MBCN també hi ha un quants d’espècimens. No se sap amb exactitud on estaven les 

localitzacions per la qual cosa no s’ha fet cap taula del material. 

 

12.3.42. Portals Vells 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 458770/4369272 

 

 Cuerda et al., (1983) són els primers en descriure aquest jaciment. La seqüència 

estratigràfica és la següent, segons els autors esmentats (figura 12-149): 

a- Molassa miocènica. 

b- Restes de platja pleistocena de potència variable, fins un màxim de 0,5 m. Aquests sediments 

arriben fins els + 1,5 m i estan constituïts per còdols de platja i arenes llimoses de color rosat 

(7,5YR 7/4). A la part superior hi ha una crosta calcària que cimenta clastes més grans i poc 

rodats, i que els autors esmentats diuen que son fruit d’una transgressió marina de breu duració. 

En concret diuen que aquest horitzó de clastes angulosos s’identifica amb la base del 

Neotirrenià d’altres indrets mallorquins. Als restes de platja s’han trobat els següents taxons: 

Arca noae  

Barbatia barbata  

Striarca lactea  

Anomia ephippium  

Cardita calyculata  

Loripes lacteus 

Ctena decussata 

Chama gryphoides  

Venerupis aurea 
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Chamelea gallina 

Timoclea ovata 

Fissurella nubecula  

Patella caerulea 

Monodonta turbinata  

Astrea rugosa  

Littorina neritoides  

Truncatella subcylindrica  

Rissoina bruguierei  

Thericium rupestre  

Strombus bubonius 

Payradeautia intricata  

Trunculariopsis trunculus var conglobata  

Thais haemastoma  

Columbella rustica  

Cantharus viverratus  

Hinia costulata  

Gibberula miliaria 

Conus mediterraneus  

Els taxons trobats, com indica Cuerda et al., (1983) són litorals i molt d’ells de fons 

rocós. Strombus bubonius i Cantharus viverratus, què són taxons bioindicadors, es varen trobar 

en estat fragmentari, es per aquests motiu i per haver-hi clastes angulosos que els autors 

esmentats consideren que una transgressió marina a inicis del Würm va remoure els restes de 

platja del Eutirrenià final. 

c- En alguns indrets, per sobre dels restes de platja quaternària, hi ha uns llims arenosos de color 

marró clar (10YR 7/4), d’aparença dunar i que presenten una crosta calcària. En ells s’ha trobat 

Chondrula gymnesica. 

                        

Fig. 12-149. Tall estratigràfic de Portals Vells segons Cuerda et al., (1983) 

 Personalment crec què el nivell b és senzillament una platja eutirreniana (= MIS 5e). La 

transgressió neotirreniana (=MIS 5a) més que remoure la platja eutirreniana, simplement la va 

erosionar. Es tracta d’una platja on hi ha algun gasteròpode terrestre, així a la col. Vicens-SHNB 

hi ha Chondrula gymnesica, que es va trobar conjuntament amb taxons marins, procedent del 
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nivell b. També s’ha observat la presència de Strombus bubonius en estat no fragmentari (Fig. 

12-151). 

 Segons Morey i Ripoll (2010) el jaciment del Pleistocè superior marí de Portals Vells és 

el que millor es conserva del terme de Calvià, a pesar d’estar molt degradat pel fet de trobar-se 

en una zona de pas i devora la platja. 

 Aquest jaciment té entre 25 i 50 m
2
 (observació personal), per tant és un jaciment 

modest. Si el comparam amb el jaciment de Peguera, encara que gran part estigui formigonat, 

veurem que és molt dubtós que el jaciment de Portals Vells sigui el que millor es conserva dins 

dels jaciments del Pleistocè superior marí de Calvià. 

                       

Fig. 12-150. Platja del MIS 5e per sobre d’una eolianita del MIS 6. 

                       

Fig. 12-151. Strombus bubonius de Portals Vells. Col. Cuerda(2)-SHNB. 

 A partir d’observacions s’ha pogut comprovar que els jaciment no es troba sobre 

molassa miocènica com es diu a Cuerda et al., (1983) o del Pliocè com diu Morey (2008a), sinó 

sobre una eolianita de cronologia anterior al Eutirrenià, probablement rissiana (Fig. 12-150). 

 El dipòsit de platja es troba per sobre d’una plataforma d’abrasió que hi ha a les 

eolianites basals. Aquesta plataforma es troba entre + 0,2 i + 0,5 m. 
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 La platja pleistocena arriba fins a uns + 1,8 m, i per sobre presenta una crosta calcària 

de pocs mm de gruixa. Hi ha parts que per sobre hi ha una eolinita. Tant la platja pleistocena 

com aquesta eolianita que la cobreix estan erosionades en forma de plataforma d’erosió marina, 

a una alçada compresa entre + 0,7 i + 1 m. 

 Es probable que part del jaciment es destruís utilitzant maquinària pesada. De fet a 

l’eolianita basal es poden observar raspades fetes per una palera. També hi ha una paret que 

arriba prop del jaciment i s’observa una entalladura feta amb maquinària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




