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INTRODUCCIÓ 

El marès ha estat tradicionalment la pedra més representativa i característica de les 
edificacions de l’illa de Mallorca, utilitzada com a material de construcció pràcticament 
exclusiu, durant segles, des de l’abandonament dels murs de pedra i morter fins arribar al 
seu progressiu desús amb l’aparició del formigó armat. 

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

Campos ha estat un gran productor de marès per a tota l’illa de Mallorca. 
Antigament les explotacions de marès de marina, com les de ses Covetes, assortien per 
mar a diferents punts de la costa mallorquina. Fins fa poc, pedreres com les de sa 
Canova, es Figueral, Son Oliver, Son Toni Amer produïen gran quantitat de marès d’us 
local i exportat a distints racons de l’illa. En canvi, actualment només queda a Campos 
una única pedrera en actiu, la històrica de Son Grau, entre totes les moltes que 
antigament hi ha hagut (vegeu Apèndix 1). 

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

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

La manca de dades científiques i geològiques específiques publicades sobre els 
tipus de marès existents a l’illa de Mallorca, afegit al recent ressorgiment de l’interès 
tècnic i aplicat per aquesta pedra, fan necessària una revisió del concepte, així com la 
caracterització i classificació dels diferents tipus de marès. Una guia divulgativa sobre el 
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marès de Mallorca, recentment publicada (Sánchez-Cuenca, 2010), indica expressament 
la dificultat per situar els diferents tipus de marès en el context geològic adequat, derivada 
de l’actual dispersió de dades tangencials publicades. 

En aquest treball es defineixen el concepte i naturalesa del marès extret a la conca 
de Campos i es realitza una classificació tipològica a partir del context geològic i 
cronostratigràfic, proporcionant també una visió general sobre l’explotació d’aquest 
material a l’actualitat i en el passat en aquest municipi. 

 

CONCEPTE 

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

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

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

Així dons, els principals trets diferencials que defineixen el marès són: 

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

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

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

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

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

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

També cal descartar la idea errònia de que tot el marès és de procedència 
quaternària (Fullana, 1974), ja que alguns tipus de marès mallorquins poden arribar fins al 
Miocè mitjà (Serraval·lià-Languià) (Mas, 2011b). 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL MARES 

 

a) Estructura 

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

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

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

De forma general, dins de la classificació de roques carbonates, es pot considerar 
el marès com un grainstone (roca carbonatada formada exclusivament per grans, sense 
matriu) bioclàstic (o oolític en el cas de la pedra de Santanyí). Alguns tipus de marès, 
definits vulgarment com argilosos i que no afloren a Campos, poden ésser calcisiltítics 
amb predomini de partícules fragmentaries carbonàtiques de mida llim i/o argila (<1/16 
mm). Més rarament, alguns tipus de marès poden presentar una estructura packstone-
wackestone (roca carbonatada formada per un mínim d’un 10% de grans i la resta per 
matriu fina) amb un component més elevat de matriu intergranular. 

Per a la determinació de la granulometria específica (mida del gra) de cada tipus de 
marès s’ha seguit la classificació de carbonats Udden-Wentworth. 

 

b) Caracterització química i/o mineralògica 

Es tracta d’un material format en més del 90% per carbonat càlcic (Ca CO3) i per 
una resta de components diversos com el magnesi, l’alumini, la sílice i el ferro, els quals 
conformen menys del 10% del material i es troben en percentatges diferents en funció de 
l’origen sedimentològic i la zona geogràfica d’extracció de la pedra. Aquests minerals son 
els responsables d’establir variacions dins de les característiques homogènies del 
material, tot d’acord amb quina sigui la relació percentual entre ells. 

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

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

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

Alguns maresos més argilosos com els extrets de les formacions més 
calcisiltítiques tenen una fracció més grans de components argilosos (caolinita, il·lita, ...). 

 

c) Caracterització física 

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

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

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

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

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

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

El color del marès és variat, oscil·lant des del blanc gairebé pur (pedrera de Cas 
Busso a Llucmajor, Muro), blanc cendrós (pedra de Santanyí), color arena groguenc 
(pedreres de s'Arenal), ataronjat (marès “de Porreres”) i vermellós (varietats de marès de 
Manacor i Petra). Naturalment, el color és molt variable i depèn dels elements que 
componen la roca i de les capes de terra que tingui sobre; especialment la primera capa 
de pedrera, en contacte directe amb terres habitualment vermelles. 
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La determinació de colors específics s’ha fet a partir de mostres de fractura fresca 
comparades amb la carta Munsell® de colors Geological Rock-Color Chart 2009. 

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

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

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

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

Degut a la variabilitat del material, resulta difícil poder establir uns valors absoluts 
pels diferents paràmetres físics dels diferents tipus de marès, per a la qual cosa, en 
aquest estudi s’ha optat, a mode indicatiu, per treballar amb uns valors teòrics per a cada 
tipus de marès, obtinguts a partir del tractament (mitjanes) de les dades disponibles en la 
bibliografia actual (Gibert, 1997; Moreno i Muñoz, 1988; Amengual i Serra, 2008 i 
Sànchez-Cuenca, 2010). 

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

 

CLASSIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ ESPECÍFICA DEL MARÈ S DE CAMPOS 

S’ha agrupat el marès explotat històrica i actualment a Campos, atesos bàsicament 
el seu origen cronostratigràfic, procedència i característiques intrínseques. D’entre els 8 
tipus de marès existents a l’illa de Mallorca (Mas, 2011b), el marès explotat a Campos 
n’engloba els 3 tipus d’edat més moderna (Fig. 1, Taula 1). 
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Figura 1. Distribució cronostratigràfica dels diferents tipus de marès explotat a Campos. 

 

a) Marès tipus Q (eolianites del Plistocè mitjà – s uperior) (Fig. 2.A) 

Concepte.- Correspon al marès eòlic, normalment laminat, explotat al litoral de l’illa. 
Es tracte del marès de formació més moderna que s’ha explotat a l’illa de Mallorca. 

Denominació tradicional.- Marès de marina, marès de llivanya. 

Unitat estratigràfica.- Plistocè mitjà-superior. Hemicicles B i C de Butzer (1975). 
Sistemes dunars corresponents a las dues darreres glaciacions Riss i Würm. 

Edat.- Cuerda et al. (1982) daten els nivells eòlics de les pedreres des Carnatge-
Son Mosson dins del Riss-Würm correlacionant-los amb nivells marins des Camp de Tir. 
Cuerda (1975) indica que les dunes del Riss (∼125.000 anys) solen ocupar una amplia 
franja costanera, penetrant quan es desplacen sobre les planes baixes, però sense arribar 
a molta altura. González-Hernández et al. (2001) daten els nivells dunars explotats a les 
pedreres de ses Cadenes i San Francisco (Platja de Palma) com a pertanyents a l’últim i 
penúltim estadis glacials Würm i Riss (≤125.000 anys). Els sistemes dunars i paleosòls de 
les pedreres de s’Estret des Temps han estat datats mitjançant tècniques  radiomètriques 
C14 (Clemmensen et al., 2001; Fornós et al., 2002) en una edat de 41.000 i 28.980 anys, 
el que implica que aquests dipòsits dunars correspondrien al últim estadi glacial (Würm, 
MIS-3) (Fornós et al., 2007). 

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

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

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

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

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

Explotacions tipus.- Ses Covetes, Torremarina, Can Terrola (Campos); s’Estret des 
Temps, ses Piquetes (Santanyí); ses Olles, ses Pedreres de la Seu (Llucmajor); es 
Carnatge, ses Cadenes (Palma). 

Estat explotació.- Actualment només queden algunes pedreres actives en procés 
d’abandonament a la zona posterior de la Platja de Palma. Les pedreres de la vorera de 
mar ja no s’exploten. 

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

Possiblement va ésser el primer marès tallat i utilitzat a la vila de Campos. Moltes 
de cases de planta gòtica (v.g. algunes que encara es conserven al carrer Nou) ja 
presenten aquest tipus de marès a les seves façanes i arcs (Fig. 2a). 
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Figura 2. Diferents tipus de marès procedents de Campos: A.- marès de marina possiblement de la zona de 

ses Covetes (tipus Q), B.- marès de Son Toni Amer (tipus PQ), C.- marès de Son Grau (tipus P2). 

 

b) Marès tipus PQ (eolianites del Plioquaternari) (Fig. 2.B) 

Concepte.- Engloba el marès eòlic corresponent a formacions dunars del Plistocè 
inferior i de les fàcies eòliques regressives del Pliocè. 

Denominació tradicional.- Marès vermell, marès de Petra, marès de Galdent. 

Unitat estratigràfica.- Fàcies eòliques de la formació Calcarenites de Sant Jordi 
(Pomar et al., 1983). Hemicicles D, E i F de Butzer (1975). Sistemes dunars 
corresponents a les primeres glaciacions pliocenes fins a la glaciació Mindel. 

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

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

Litologia.- Eolianites, de tons ataronjats i rogencs. Presenten estratificació 
encreuada a gran escala i angle, així com bioturbació per rizoconcrecions (arrels). Poden 
presentar nivells intercalats de depòsits col·luvials i paleosòls en forma de llims vermells. 
Normalment contenen una petita proporció grans de quars. Presenta un gra mida arena 
mitjana a granada (1/4-1,0 mm), normalment ben classificat. 

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

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

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

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

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

Observacions.- El marès de Son Toni Amer és un marès brescat que es 
caracteritza per presentar moltes rizoconcrecions (estructures d’arrels fòssils) i inclusions 
argiloses vermelles. L’any 2007, quan van tancar la pedrera de Son Toni Amer, aquesta 
contava amb 4 empleats que tallaven unes 90 peces de 80x30x40 cm diàries (Tomeu 
Julià, comunicació personal). 

A la zona de Campos aquest tipus de marès presenta un alt contingut en Fe, cosa 
que fa que, degut a processos oxidatius de la pàtina externa, moltes de les construccions 
de Campos presentin un típic color rogenc o torrat. 

El de Galdent (Llucmajor) és un marès de qualitat (bo), format en un ambient 
bàsicament eòlic, de gra mitjà a gruixut, molt homogeni, dur i amb força demanda per a la 
construcció d’acabats (arcs, finestres, ...). 

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

 

c) Marès tipus P 2 (biocalcarenites marines del Pliocè) (Fig. 2.C) 

Concepte.- Marès corresponent a les fàcies marines calcarènitiques del Pliocè. 

Denominació tradicional.- Marès “de Porreres” i marès groc de Llucmajor. 

Unitat estratigràfica.- Fàcies marines de la Formació Calcarenites de Sant Jordi 
(Pomar et al., 1983). 

Edat.- Pliocè mitjà-superior (∼3,6-2,5 Ma). Els depòsits calcarenítics litorals pliocens 
(Calcarenites de Sant Jordi) situats a més altura, als marges de les conques, poden ésser 
cronoestratigràficament equivalents als dipòsits calcilutítics profunds (Calcisiltites de Son 
Mir, Pomar et al., 1983) situats als depocentres de les conques (Mas, 2011a). 

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

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

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

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

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

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

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

Observacions.- El denominat marès “de Porreres” realment prové del terme de 
Campos, bàsicament a les pedreres de Son Grau i Son Oliver. Contràriament al que el 
seu nom indica, el marès o pedra “de Porreres”, mai ha estat explotat dins del terme de 
Porreres i la seva atribució a aquest municipi probablement es degui a que l’accés a les 
pedreres sempre s’ha fet des d’un camí que parteix del nucli urbà de Porreres (camí de 
ses Pedreres) o/i que els treballadors d’aquestes pedreres han estat quasi bé sempre 
d’aquest municipi. 

Es tracte d’un marès rossenc de gra fi i compacitat regular però molt absorbent que 
amb el temps pren una pàtina de color gris que li tanca els porus i el fa més impermeable. 
Aquesta pedra, que s’extreu en grans blocs a uns 30 m de profunditat de les pedreres 
subterrànies de Son Grau, és molt emprada a Mallorca en la construcció de façanes, 
motllures, balcons, etc., perquè és de molt fàcil treballar (Fullana, 1974). Aquest tipus de 
marès el podem trobar a les façanes d’alguns edificis emblemàtics del modernisme a 
Palma com el Cercle Mallorquí o el Gran Hotel (Sànchez-Cuenca, 2010) o a la mateixes 
esglésies de Campos i Porreres (Barceló-Crespí, 1989; Amengual i Serra, 2008). 

L’any 2008 les pedreres de Son Grau contaven amb 4 empleats i produïen unes 64 
peces de 100x40x40 cm diàries (Amengual i Serra, 2008). Actualment el marès de Son 
Grau es comercialitza en dues variats de color, Porreres blanc (color 10YR 8/2) i Porreres 
vermell (color 5YR 8/4). 

A l’Arxiu del Regne de Mallorca, existeix una caixa amb els plànols de demarcació 
de mines de l’antic Distrito Minero de Baleares, on hi podem trobar un expedient (DMB 
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78/1710) datat a 12/03/1941 amb dues còpies del plànol de demarcació, referents a una 
única explotació de 14 pertinences (1 pertinença = 1 hectàrea), denominada San Pedro 
que correspon a les pedreres de marès (carbonat de calci) del paratge de Son Grau, Son 
Rossinyol i Son Oliver (vegeu Apèndix 2). A la pedrera es poden diferenciar molt bé les 
zones antigues d’extracció manual, amb els característics cops d’escoda a les parets, de 
les zones modernes d’extracció mecànica, amb els característics talls quadriculats als 
fronts. 

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

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

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

 

 
Taula 1. Classificació tipològica i caracterització del tipus de marès explotat a Campos. 

 

CONCLUSIONS 

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

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

− D’entre els 8 tipus de marès identificats a l’illa de Mallorca, només 3 (tipus Q, PQ i 
P2) han estat explotats al municipi de Campos. 

− La edat del marès de Mallorca inclou des del Serraval·lià-Languià (∼14 milions 
d’anys) fins el Plistocè superior (∼20.000 anys). El marès present a Campos 
correspon únicament a marès format entre el Pliocè inferior (∼5 milions d’anys) i el 
Plistocè superior (∼20.000 anys). 

− Dels 3 tipus, existents a Campos, els 2 de formació més moderna (tipus Q i PQ) són 
d’origen eòlic (dunar), mentre que el 3r (tipus P2), més antic, és d’origen marí. 

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

− El marès de Mallorca, juntament amb les pedreres on s’extreu, a més de constituir 
un valuós patrimoni històric-etnològic-cultural, constitueixen també un important 
patrimoni geològic-natural que registre i ens permet seguir l’evolució i la història 
geològica de l’illa. Concretament a Campos registre aproximadament els darrers 5 
milions d’anys, des del Pliocè fins al Plistocè superior. 

− Contràriament al que el seu nom indica, el marès o pedra “de Porreres”, mai ha estat 
explotat dins del terme de Porreres i prové de pedreres situades al terme de Campos 
(Son Grau, Son Oliver, Son Rossinyol). 

− Campos ha estat un gran productor de marès per a tota l’illa de Mallorca, en canvi, 
actualment només queda a Campos una única pedrera en actiu (Son Grau - tipus 
P2). 

− El primer tipus de marès utilitzat per a les edificacions de la vila de Campos va ésser 
el tipus Q, tallat prop de la mar ja des la fundació del poble al segle XIV. 
Posteriorment, durant molts de temps s’ha utilitzat també el marès tipus P2, tallat a 
les pedreres subterrànies de la zona de Son Grau i principalment utilitzat per a la 
construcció dels edificis més emblemàtics. En general, el marès tipus PQ ha estat el 
darrer en ésser explotat, havent-hi hagut força producció durant el segle passat. 

− En la substitució de peces de marès dins la restauració d’edificis, es fa necessari 
conservar el tipus original de marès per no desvirtuar les característiques 
patrimonials genuïnes. 
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APÈNDIX 1: Pedreres de marès de Campos citades al P DS de pedreres de 1999.  

 
Pla director sectorial de pedreres 
(Decret 61/1999, BOCAIB núm. 73 ext., 06-06-99) 
Pedreres en tramitació del PDS 1999 
Autorització  Nom Alta AEP 

171 Son Toni Amer 1964 No 
430 Can Banyeta 1986 No 

Pedreres que no han tramitat el PDS 1999 
Autorització  Nom Alta AEP 

45 Catalina 1967 No 
371 es Turó 1981 No 
85 Son Grau 1967 No 

Pedreres inactives (Explotacions de baixa amb numer ació antiga) 
Autorització  Nom Baixa 

618 Ana 1959 
933 Ana 3ª 1964 
774 Ana II 1962 
518 Apolonia 1957 
735 Ca’n Bañeta 1962 
430 Ca’n Carlos 1956 
25 Ca’n Terrola 1954 
39 Ca’n Terrola 1954 

877 C’an Terrola 1963 
940 Ca’s Sacot 1965 
460 Catalina 1956 
762 Es Gallicant 1962 
435 Figueral 1956 
775 Inés 1962 

1070 Inés II 1969 
754 Juanín 1962 
675 Marcos 1961 
878 Obrador 1963 
987 Obrador II 1965 
560 San Bartolomé 1958 
844 San Damián 1963 
576 Son Chola (=Xota ?) 1958 
10 Son Oliver 1951 

398 Son Rossiñol 1955 
113 Son Toni Amer 1954 
116 Son Toni Amer 1954 
117 Son Vela 1954 
986 Sta. Bárbara 1965 

1011 Tomás 1966 
1060 Torremarina 1968 
947 Torrent Cañell 1965 

Pedreres d’interès etnològic 
Referència  Nom Classificació 

4 Son Catlar Prehistòrica 
20 Canteres de Marina (ses Covetes) No prehistòrica 
22 Son Grau No prehistòrica 
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APÈNDIX 2: Plànol de demarcació de l’explotació de Son Grau de l’any 1941. 

 

 


