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La pedrera des Monjos: 4 milions d’anys d’història 
geològica de Mallorca i la Mediterrània. 

 

De la crisi de salinitat messiniana a les platges i dunes del Pliocè-Quaternari 

 

GUILLEM MAS GORNALS1 

 

 

1. Introducció 

La crisi de salinitat messiniana és un esdeveniment major dins l’evolució de la Mediterrània, 

que es caracteritza per la formació d’importants dipòsits de sals i guixos (evaporites) tant a la zona 

abissal profunda com en les conques marginals, i indica unes condicions de dipòsit marines 

extremadament poc profundes (evaporació). Arran de la troballa d’evaporites a les planes abissals 

es va derivar la hipòtesi de conca profunda dessecada, segons la qual durant el Messinià a la 

Mediterrània s’hauria produït una caiguda del nivell de la mar de més de 1.500 m (Cita 1973; Hsü 

[et al.] 1977, 1978). Com a conseqüència de tal descens del nivell de la mar, a la Mediterrània es 

van excavar profunds canons erosius en els seus marges, en coincidència amb els principals 

sistemes de drenatge (rius Roine i Nil). La crisi de salinitat va tenir l’origen en el tancament de les 

vies marines (passadissos Bètic i Rifeny) que comunicaven la Mediterrània i l’Atlàntic. L’edat 

d’inici de la crisi, quan comença la precipitació de les evaporites, s’ha establert al voltant dels -5.9 

Ma. La crisi acaba definitivament amb la reinundació de la Mediterrània a la base del Pliocè (-5,3 

Ma) i la causa va ser l’obertura d’una nova via marina (l’estret de Gibraltar) que no existia ni durant 

la crisi de salinitat ni anteriorment (CIESM 2008). 

El concepte Lago-Mare és utilitzat actualment per designar l’ambient salobrós i/o d’aigua 

dolça que va tenir lloc a la Mediterrània a final de la crisi de salinitat messiniana (-5,4 Ma) i 

immediatament abans de la reinundació marina del Pliocè, produïda com a conseqüència de 

l’obertura de l’estret de Gibraltar. La presència de dipòsits tipus Lago-Mare ha estat reconeguda 

tant a la zona profunda com en nombroses conques marginals mediterrànies. Aquesta ubiqüitat ha 

induït a considerar l’episodi Lago-Mare com un esdeveniment general, que caracteritza la geografia 

de tota la Mediterrània a final del Messinià (Orszag-Speber 2006). 

                                                 
1 Correspondencia autor: masgornals@gmail.com 
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Després d’aquest episodi Lago-Mare, existeix un consens generalitzat per acceptar que, a 

l’inici del Pliocè (Zanclià), la Mediterrània va quedar completament reomplerta d’aigua marina 

procedent de l’Atlàntic (CIESM 2008). 

El present treball es centra en l’estudi de la sedimentació durant la transició Miocè 

(Messinià)-Pliocè i la posterior entrada (transgressió)-retirada (regressió) de la mar pliocena a la 

conca sedimentària de Campos. Els principals objectius que es persegueixen són: i) mostrar 

evidències d’una important fase erosiva intramessiniana, ii) mostrar i caracteritzar els dipòsits de 

caràcter continental-lacunar (Lago-Mare) que es van formar a la fi del Messinià; iii) documentar 

evidències de l’existència d’una important discontinuïtat entre els dipòsits del Messinià terminal i 

del Pliocè, i vi) descriure els dipòsits del Pliocè que es disposen sobre aquesta discontinuïtat. 

 

 

Figura 1. La pedrera des Monjos (Porreres): localització en el mapa estructural de Mallorca i ortofotografia del conjunt 
de la pedrera. 

 

2. Localització i descripció de l’aflorament 

L’aflorament estudiat s’ubica a la pedrera des Monjos, al municipi de Porreres (Mallorca). 

Es tracta d’una pedrera d’extracció de marès i àrids per a la construcció, actualment no explotada, 

situada a una altura de 130 m s.n.m. i a uns 500 m a l’E de les cases de la possessió des Monjos, 

vora la carretera de Porreres-Campos (Ma-5040), coordenades UTM 31 S 502637-4369328, datum 

European 1950, zona 31 (ED50Zone31). 

El clot de la pedrera té aproximadament un perímetre de 650 m, una superfície de 3 ha 

(30.000 m2) i arriba fins als 15 m de fondària màxima. 
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Els nivells superiors més consolidats han estat explotats per a l’extracció de cantons de 

marès en forma de galeries practicades dins les parts més dures, mentre que la resta de materials 

més tous són explotats i tractats, a cel obert, en forma d’àrids per a la construcció (picadís). A 

l’actualitat la pedrera s’utilitza com a dipòsit de material agrícola. 

 

 

Figura 2. Visió general de la pedrera des Monjos (Porreres), amb explotació dels nivells calcarenítics  

 

3. Antecedents 

Butzer (1962) considera els dipòsits dunars de Son Grau (Campos) (continuació cap al SE 

dels que ens ocupen en el present treball) com eolianites pretirrenianes i no s’atreveix, encara, a 

parlar de Pliocè a causa de la llavors vigent i controvertida discussió del pis calabrià. 

Rosselló (1971) és el primer que es refereix expressament als dipòsits dunars de Son Grau 

(Campos) com un paleolitoral pliocè de terrasses i dunes, similar als que es situen a 150-160 m 

d’altitud al NE i E de Llucmajor (Son Lluís, Son Mulet, Son Fullana), descrits per Colom [et al.] 

(1968) i Cuerda [et al.] (1969). 

El Mapa Geològic d’Espanya de l’ITGE (1991) situa els terrenys on es troba la pedrera dins 

la unitat 9 de calcàries i gresos calcaris amplament repartida per la conca sedimentària de Campos i 

que assignen a sediments de plana litoral amb dipòsits regressius de platges i dunes del Pliocè 

superior-Plistocè. 
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4. Resultats (estratigrafia) 

De baix a sostre, la descripció dels diferents nivells que apareixen a la pedrera és com 

segueix (Fig. 3 i 6): 

a) 0,50 m de margocalcàries blanques. Sense fòssils. Complex Carbonàtic Terminal (CCT) o 

basament anterior. 

b) 0,50 m d’argiles fines vermelles amb nivellets negres i inclusions de clasts bretxificats del nivell 

blanc inferior a la base (contacte erosiu). Argiles molt pures que, tractades amb peròxid, no 

deixen quasi residu. Contenen cristalls de quars i rars foraminífers bentònics ressedimentats 

Sphaerogybsina globulus (Reuss). Paleosòl erosiu. 

 

 

Figura 3. Afloraments de la pedrera des Monjos mostrant la superfície d’erosió intramessiniana i el paleosòl, seguits del 

nivells lacunars (Lago-Mare), l’entrada de la mar pliocena i les dunes regressives. 

 

c) 1,50 m de margues grises fines, que es tornen laminades, més gresoses i més consolidades a 

sostre. Presenten nivells d’esquerdes de dessecació, motlles d’arrels i fauna salobrosa i 
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d’aigua dolça (Fig. 4). Escassos foraminífers molt rodats (Elphidium sp., Ammonia sp.). 

Lacunar. 

 - Vegetals: 

Oogonis i tiges de caràcies (Chara sp.), que es tornen molt abundants a sostre. 

Rizoconcrecions (restes d’arrels). 

- Ostracodes: 

Cyprideis torosa (Jones 1850), que es tornen molt abundants a sostre. 

 - Gastròpodes: 

Hydrobiidae (cf. Saccoia sp.)  

Melanopsis sp. 

Melanoides sp. 

 

Figura 4. Microfotografies (x40, x20 augments) de fauna tipus Lago-Mare i d’origen paratethià de les margues lacunars 

del nivell (c). 

 

 - Bivalves: 
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Dreissena (Pontodreissena) ex gr. D. (P.) rostriformis (Deshayes 1838). 

Lymnocardiinae (indeterminats). 

cf. Pisidium sp. 

 

d) 3,00 m de biocalcarenites amb nivells detrítics gruixuts i nivells de còdols, de dimensions entre 

mil·limètriques i centimètriques, intercalats, lumaquel·les de motlles de mol·luscs i nivellets 

calcarenítics més fins. Còdols perforats (boring) a la base. Alguns còdols pertanyen 

clarament als nivells més superficials erosionats del nivell (c) lacunar. Contenen restes de 

mol·luscs i peixos (Fig. 5), així com ostracodes i foraminífers bentònics de caràcter litoral 

(Ammonia sp., Elphidium sp.). Espícules equinoïdeus, ostracodes Cyprideis torosa (Jones 

1850) i oogonis caràcies als nivells basals de contacte amb la unitat subjacent. Transgressió 

marina. 

 - Peixos (dents):  

Sparus cinctus (Agassiz 1843). 

Sparus aurata Linnaeus 1758. 

Diplodus cf. vulgaris (E. Geoffroy Saint-Hilaire 1817). 

Carcharias taurus Rafinesque 1810. 

- Gastròpodes: 

Strombus coronatus Defrance 1827. 

Patella sp. 

Conus sp. 

Naticidae indet. (cf. Naticarius sp.). 

Cirsotrema pumiceum (Brocchi 1814). 

 - Bivalves: 

  Gari labordei (Basterot 1825). 

Crassadoma multistriata (Poli 1975). 

  Limaria tuberculata (Olivi 1792). 

  Ostrea sp. 

  Neopycnodonte navicularis (Brocchi 1814).  

Anomia ephippium Linnaeus 1758. 

 - Crustacis: 

  Balanus sp.  
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  Ostracodes. 

 - Traces fòssils: 

  Entobia isp. (cliònids-esponges perforants). 

  Gastrochaenolites isp. (bivalves litòfagues perforants). 

 

Figura 5. Fauna pliocena de tipus litoral, corresponent als dipòsits marins de les calcarenites del nivell (d). Escales: 

divisions menors en mm. 

 

e) 5,00 m de calcarenites bioclàstiques amb retoc eòlic. Presenten estratificació encreuada de gran 

angle. Eòlic dunar. 

 

f) 2,00 m de llims rosats, amb còdols angulars centimètrics intercalats entre nivells eòlics. Presenten 

dos cicles ben diferenciats. Sòls d’alteració que afecten els nivells eòlics dunars més 

superiors. 
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La sèrie acaba amb un minso sòl d’alteració amb humus i vegetació actual. Tots els nivells 

presenten inclinació (capbussament) 20o en direcció WSW. 

 
Figura 6. Columna estratigràfica dels afloraments de la pedrera des Monjos (Porreres). Explicació de les diferents 

unitats en el text. 

 

5. Discussió 

En el cas que ens ocupa, els nivells basals estèrils subjacents i afectats per la superfície 

d’erosió intramessiniana correspondrien al Complex Carbonàtic Terminal (CCT, Esteban 1979), 

que es poden correlacionar amb l’evaporita marginal dipositada abans del màxim erosiu de la 

baixada grossa del nivell marí. De tota manera, encara no s’ha pogut descartar que no es tracti de 

part d’algun basament format per materials anteriors, erosionat per una superfície d’erosió 

messiniana (MES). 

El paleosòl s’ha d’entendre com un producte resultant, associat a la superfície d’erosió sobre 

la qual es va formar (superfície d’erosió intramessiniana, MES). 

Sobre aquest paleosòl evoluciona després un sistema lacunar (Lago-Mare) amb presència 

d’ostracodes eurihalins i mol·luscs mesooligohalins associats a restes vegetals (caràcies), anterior a 
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l’inici de la transgressió pliocena. Això ens indica que abans de l’inici de la gran transgressió 

pliocena hi va haver un període amb forta aportació d’aigües dolces, probablement relacionades 

amb aspectes de canvi climàtic (augment de les precipitacions, reactivació de cabals fluvials...) i/o 

intercanvis d’aigües amb el Paratethys (que incloïa el que avui són el mar Negre, el mar Caspi i el 

mar d’Aral). 

L’associació de mol·luscs fòssils lacunars recuperats es caracteritza per ser la típica 

associació de tàxons tipus Lago-Mare, que pràcticament no varia la composició al llarg de la seva 

distribució en el conjunt de la Mediterrània, amb presència de petits bivalves dels taxons 

lymnocardiinae, dreissenidae (musclos d’aigua dolça) i gastròpodes pulmonats prosobranquis de 

caràcter hipooligohalí. Dreissena ex gr. rostriformis és una espècie d’inequívoc origen paratethià 

(Archambault-Guezu 1976), que va tenir una àmplia distribució a la Mediterrània durant el 

Messinià final, i que apareix en la majoria de conjunts de mol·luscs de les fàcies Lago-Mare. Els 

immigrants paratethians van desaparèixer de la Mediterrània fa 5,33 Ma (Nevesskaja [et al.] 2001), 

quan es van restablir les condicions marines obertes al principi del Pliocè (Esu 2007, Soria [et al.] 

2007, Esu & Girotti 2008, Guerra-Merchán [et al.] 2010). 

Els dipòsits marins correspondrien a la gran entrada de la mar pliocena, ja que apareixen de 

sobte i directament (sense cap tipus de transició) sobre els nivells lacunars. Presenten una fauna i 

una sedimentació molt litoral, amb nivellets de còdols (macs) que ens indiquen clarament un marge 

de conca. 

Els nivells dunars i sòls d’alteració, clarament regressius, s’haurien format posteriorment 

com a conseqüència de la progressiva retirada de la mar pliocena durant el Quaternari, fins arribar 

al nivell del sòl actual. 

La seqüència de fàcies hipersalines i/o superfícies de carstificació, seguides de fàcies amb 

baixa salinitat (Lago-Mare), que posteriorment passen sobtadament a fàcies totalment marines 

(reinundació pliocena), ha estat també observada a les conques de Palma, Inca i sa Pobla-Alcúdia 

(Mateu 1982; Colom 1985, i Mas, dades inèdites). 

La relació estratigràfica entre Pliocè marí i el basament miocè sobre el qual es disposa ha 

pogut ser també observada a un altre aflorament situat al sud de Campos (Mas & Fornós 1996). 

Cronoestratigràficament, el paleosòl (b) i els dipòsits lacunars (c) correspondrien al Miocè 

terminal (Messinià), referit a Mallorca dins les formacions denominades Calcàries de Santanyí 

(Fornós & Pomar 1983, Pomar [et al.] 1983), Complex terminal messinià (Alvaro [et al.] 1984), 
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Seqüència de Santanyí TM. 3.3 (Simó & Ramon 1986) i unitat 8 del full 724 (39-28) del mapa 

geològic d’Espanya (ITGE 1991). 

Els dipòsits marins (d) i part dels nivells dunars (e) i sòls d’alteració (f) correspondrien al 

Pliocè de la formació Calcarenites de St. Jordi (Pomar [et al.] 1983), Seqüència de Búger-St. Jordi 

(TP.2) (Simó & Ramón 1986), Unitat deposicional pliocena (Álvaro [et al.] 1984) i unitat 9 del full 

724 (39-28) del mapa geològic d’Espanya (ITGE 1991). Cal tenir en compte que en un rebliment 

sobtat i complet de les conques a l’inici del Pliocè (Zanclià), alguns dipòsits biocalcarenítics, 

corresponents a platges situades als marges de les conques, és a dir part de les calcarenites de Sant 

Jordi situades a més altura sobre l’actual nivell de la mar (130-150 m), podrien ser 

cronoestratigràficament equivalents (coetanis) als dipòsits més profunds situats als depocentres de 

les conques (Calcisiltites de Son Mir=Margues amb Amusium). 

 

Figura 7. Resultats comparatius entre la sedimentació observada a la pedrera des Monjos (Porreres), la conca de 
Campos i la Mediterrània. 
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6. Conclusions 

Amb relació a la sedimentació marginal de la conca de Campos des del final del Miocè fins 

al Quaternari, s’ha pogut constatar (Fig. 7): 

i) Existència d’una superfície d’erosió subaèria intramessiniana que bretxifica els nivells 

inferiors en forma de paleosòl. 

ii) Existència de nivells salobres i/o d’aigua dolça (Lago-Mare), amb presència de fauna 

paratethyana, desenvolupats a continuació del paleosòl erosiu anterior. Adscrits al Messinià. 

iii) Constatada una envestida sobtada de dipòsits marins pliocens (transgressió pliocena), 

que posteriorment passen a dunars i acaben en sòls d’alteració quaternaris (regressió 

plioquaternària). 

iv) Els dipòsits calcarenítics litorals pliocens situats a més altura als marges de les conques 

són cronoestratigràficament equivalents als dipòsits lutítics profunds situats als depocentres de les 

conques. 
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