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Des de meitats del segle XX Mallorca ha esdevingut un lloc de referència pel que fa
al Quaternari mediterrani, essent l’estudi de les platges fòssils un dels seus camps
més prolífics. Si bé la major part dels jaciments estudiats corresponen al Plistocè mig
i superior, existeix un petit grup de localitats amb d’edats més antigues que encara
avui en dia romanen pobrament documentats. Aquests tenen edats estimades entre el
Pliocè i el Plistocè inferior, encara que la metodologia emprada per datar-los sembla
avui en dia en part obsoleta i contradictòria segons quines siguin les fonts
consultades. En aquest estudi pretenem actualitzar el coneixement sobre aquestes
localitats problemàtiques i el seu registre de mol·luscs fòssils, caracteritzant-les tant
cronològica com paleontològicament. Finalment, es deriven un seguit de
consideracions sobre l’evolució de la costa Mallorquina durant el Pliocè.
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LITTORAL DEPOSITS HISTORICALLY ATTRIBUED TO PLIOCENE-LOWER
PLEISTOCENE
OF
MALLORCA
(ILLES
BALEARS,
WESTERN
MEDITERRANEAN): REVISION, MOLLUSCS BIOCHRONOLOGY AND
PALEOGEOGRAPHIC IMPLICATIONS. Mallorca is a prominent area concerning
the Mediterranean Quaternary from Middle XX century, being the study of fossil
beach depòsits one of the most prolífic fields. Although most of the outcrops
correspond to Middle and Upper Pleistocene, a little and poorly known group of
localities are older. Those deposits are usually placed in Pliocene and Lower
Pleistocene, even though the dating methods seem today obsolete and contradictory
depending of the sources. In this work we aim to Update the knowledge about those
problematic outcrops and their mollusca fossil record in a cronologic and
paleontological point of view. Finally, we expose a few considerations concerning
the evolution of the Pliocene coast in Mallorca.
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Introducció
El Pliocè marí mediterrani es
caracteritza per la seva abundància de

jaciments
paleontològics
rics
en
malacofauna de caire tropical i subtropical
(Monegatti i Raffi 2001; Landau et al.,
2004; 2007; Aguirre et al., 2005). No
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obstant, aquestes sofriren una sèrie
d’extincions locals al llarg d’aquest
període i durant el Plistocè inferior, tenint
com a resultat la presència de comunitats
diferenciades amb valor biocronològic, el
que
es
coneix
com
MPMUs
(Mediterranean
Pliocene
Molluscan
Units). Aquestes, per sí soles o combinant
amb altres metodologies, han servit per
establir nombroses cronologies de dipòsits
marins al llarg i ample del Mediterrani
(Monegatti i Raffi, 2001; Aguirre et al.,
2005; Landau et al., 2007; Büyükmeriç et
al., 2018).
Pel que fa a Mallorca, el Pliocè marí va
ser estudiat com a tal per primera vegada a
meitats del segle XX, tant a nivell
paleontològic
com
estratigràfic
i
paleogeogràfic (Bauzá, 1944; 1946; 1964;
Colom et al., 1969; Cuerda et al., 1969).
Des de llavors s’han documentat
paleontològicament nombroses localitats al
respecte (Mas, 2015; Morey, 2020), encara
que, a dia d’avui, manquen en molts de
casos estudis específics sobre mol·luscs
que permetin caracteritzar amb precisió els
jaciments. Tal vegada una excepció sigui
la rica fauna recuperada d’un sondatge al
municipi de Sa Pobla (Bauzà, 1946; 1964),
datada en el Pliocè inferior (Colom, 1980),
si bé els mol·luscs trobats romanen en una
part important inèdits, dipositats a
col·leccions institucionals i privades (obs.
per.).
Al marge d’aquests estudis sobre el
Pliocè local existeix documentació sobre
dipòsits de platja no assignats a una
formació geològica concreta que, si bé han
estat generalment datats dins el Plistocè
(Cuerda i Sacarés, 1966; 1970; 1992;
Cuerda, 1975; Pomar i Cuerda, 1979), en
els darrers anys s’ha suggerit una major
antiguitat (Vicens, 2015; Mas, 2015).

Context geològic i problemàtica del
Pliocè marí a Mallorca
L’illa de Mallorca constitueix el
principal segment emergit del promontori
Balear,
una
elevació
continental
d’aproximadament 500 km de llarg per
100 km d’ample. Va ser formada per
l’orogènia alpina, que va comprimir els
materials dipositats en el solc i
geosinclinal Bètic. Aquest va culminar
durant el Miocè mitjà, originant els
principals
relleus
de
l’arxipèlag.
L’estratigrafia de l’illa comprèn materials
que van des de del Carbonífer fins a
l’Holocè, si bé el seu registre és
discontinu, amb diversos hiatus (Pomar et
al., 1983; Jenkyns et al., 1990; Mas 2015).
A nivell estructural, Mallorca està
constituïda per un sistema de horst i
graben (Fig. 1). Els primers donen lloc a la
Serra de Tramuntana, Serres de Llevant i
relleus centrals, formats majorment per
materials preorogènics i sinorogènics. Els
segons coincideixen amb les conques
sedimentàries de Palma, Inca, Sa PoblaAlcúdia i Sa Marineta, colmatades amb
materials postorogènics. Al seu límit es
desenvolupen
diverses
plataformes
carbonatades formades durant el Miocè
superior (Esteban, 1987; 1996). Sobre
aquestes i dins les conques sedimentàries
va tenir llor la deposició de la gran majoria
dels materials del Pliocè marí, els quals es
solen dividir en dues gran unitats
estratigràfiques, de base a sostre: les
Calcisiltites de Son Mir, sublitorals, i les
Calcarenites de Sant Jordi, litorals, (Mas
2015 i treballs aquí citats), encara que no
falten propostes alternatives amb més
unitats (Morey, 2021). A nivell
paleontològic, Les Calcisiltites de Son Mir
destaquen
per
la
presència
del
lamel·libranqui
Amusium
cristatum
(Bornn, 1827), mentre que les Calcarenites
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Fig. 1. Mapa geoestructural de Mallorca amb
les zones d’estudi indicades: CVSL: Cova
Vella de Son Lluís, EB-CP-V: Es Bancals-Cala
Pi-Vallgornera, PV: Pas des Verro, CX: Can
Xarpa, BE-MF-PC: Banc d’Eivissa-Morro den
Feliu-Punta des Catius. Modificat de Mas
(2015).
Fig. 1. Geostructural map of Mallorca with the
location of the studied zones: CVSL: Cova
Vella de Son Lluís, EB-CP-V: Es Bancals-Cala
Pi-Vallgornera, PV: Pas des Verro, CX: Can
Xarpa, BE-MF-PC: Banc d’Eivissa-Morro den
Feliu-Punta des Catius. Modified from Mas
(2015).

de Sant Jordi contenen una malacofauna
més diversa però pobrament preservada,
de la qual es pot destacar el gastròpode
Persististrombus coronatus (Defrance,
1827) (Pomar et al., 1983; Mas, 2015;
Morey, 2020). Usualment apareixen
superposades a nivell d’aflorament dins
gran seqüències progradants, davall tot un
seguit de dipòsits continentals assignats al
Plistocè (Butzer, 1975). Aquest fet, junt
amb que les Calcisiltites de Son Mir estan
datades amb foraminífers dins el Pliocè
inferior (Colom, 1980; 1985), ha portat a
diversos autors (Pomar et al, 1983) a
assumir per defecte que les Calcarenites de
Sant Jordi siguin del Pliocè superior o, fins
i tot, que arribin al Plistocè. No obstant,
recentment (Mas, 2015), s’ha proposat que
part dels dipòsits litorals dipositats
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directament damunt les plataformes
carbonatades miocenes, són realment
sincrònics amb el Pliocè inferior sublitoral
abans esmentat. A aquesta divergència
interpretativa s’afegeix la disparitat de les
cronologies proposades per un mateix
dipòsit de platja quan aquest és anterior al
Plistocè mitjà, que pot ser Pliocè sensu
lato, límit Plioquaternari o Plistocè inferior
segons l’estudi que es segueixi (Cuerda,
1975; Vicens, 2015; Mas, 2015; Morey,
2013; 2021).
El que els autors pretenem resoldre
principalment amb el present treball és
precisament aquest darrer punt, el de l’edat
d’aquests jaciments inclosos dins les grans
seqüències progradants del Plioquaternari,
confirmant, desmentint o matisant les
estimacions prèvies. De forma més
puntual, revisem la taxonomia proposada a
treballs clàssics (Cuerda, 1975; Cuerda i
Sacarès, 1992) així com la seva
interpretació paleoambiental, estratigràfica
i paleogeogràfica, tot seguit per ampliar el
coneixement sobre el Pliocè de Mallorca,
que malgrat els estudis al respecte encara
té algunes llacunes, en especial pel que fa
a la paleontologia de mol·luscs.

Material i mètodes
Per a la realització del present article
s’han revisat tant bibliogràficament com
en camp tot un seguit de jaciments que
contenen dipòsits de fàcies costanera amb
fauna marina y que han estat documentats
reiteradament a la bibliografia local. Els
autors hem posat especial atenció en la
recerca de nous tàxons que permetin
realitzar estimacions cronològiques dels
dipòsits estudiats, així com en la revisió
dels
prèviament
documentats.
Els
jaciments revisats (Fig. 1) han estat
considerats de forma individualitzada
(Cova Vella de Son Lluís) en els casos on
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aquests constitueixen dipòsits aïllats; en el
casos en que constitueixen una successió
de dipòsits amb estratigrafia i fauna
anàloga dins un mateix sector (Es BancalsCala Pi-Vallgornera), aquests s’han
agrupat per tal de facilitar la seva revisió i
il·lustrar els canvis laterals de fàcies. Els
dipòsits de platja estudiats sovint estan
inclosos
dins
àmplies
seqüències
estratigràfiques (normalment del Miocè al
Pleistocè mitjà), si bé no és l’objectiu
d’aquest treball la revisió exhaustiva
d’aquestes ni de tot el seu contingut
paleontològic. L’estratigrafia s’ha revisat
sols de forma puntual, en casos en que s’ha
cregut necessari fer-ho per contextualitzar
els jaciments. Per a informació estesa
(estratigrafia, paleontologia, toponímia,
etc.) dels afloraments individualitzats els
autors remetem a Cuerda (1975), Cuerda i
Sacarès (1992), Vicens (2015), Mas (2015)
i Morey (2020).
Els criteris paleocronològics segueixen
els ja aplicats a diverses conques
sedimentàries pliocenes i plioquaternàries
del Mediterrani, com puguin ser les Itàlia o
SE d’Espanya (Monegatti i Raffi, 2001,
2007; Aguirre et al., 2005; Landau et al.,
2004, 2007; Büyükmeriç et al., 2018). En
aquest sentit, hem considerat les MPMUs,
abans explicades (veure Intoducció), les
quals hem caracteritzat principalment en
base a tàxons amb una distribució
geogràfica àmplia, que permeten establir
correlacions entre les diferents conques
mediterrànies. De la confrontació entre la
biocronologia
i
dades
prèviament
publicades (context geològic, magnetostratigrafia, datacions radiomètriques,
veure González-Hernández, 2000; Mas,
2015) els autors hem proposat un seguit
d’intervals cronològics dins els quals els
jaciments s’haurien format, si bé ignorem
el moment concret de la sedimentació dels
dipòsits.

El material paleontològic revisat per el
aquest estudi prové majoritàriament de les
col·leccions Museu de la Naturalesa de les
Illes Balears - Societat d’Història Natural
de Balears (MNIB-SHNB) i del Museu
Balear de Ciències Naturals (MBCN). Per
altra banda, alguns tàxons no presents a
aquestes institucions s’han documentat
fotogràficament
als
afloraments
corresponents. La taxonomia emprada es
basa en Muñiz-Solís (1999), Monegatti i
Raffi (2001, 2007) Aguirre et al. (2005),
Landau et al. (2004, 2007), Büyükmeriç et
al. (2018) i en la base de dades d’espècies
marines WoRMS (WoRMS, 2022). Les
fotografies s’han fet baix condicions
lumíniques pròpies de cada institució,
degut a lo qual alguns dels exemplars
figurats
apareixen
amb
diferent
il·luminació. Els exemplars provinents del
MBCN han estat preparats prèviament
amb micropercutor neumàtic per tal de
mostrar el màxim de trets diagnòstics.

Resultats
Cova Vella de Son Lluís (Fig. 2)
Es tracta d’un dels primers jaciments
del Pliocè documentat a Balears (Colom et
al., 1969; Cuerda et al., 1969). Si bé
Colom (1980) assigna el dipòsit al Pliocè
superior, recentment (Mas, 2015), s’ha
estimat un Pliocè inferior en base a criteris
estratigràfics i estructurals (Juárez i
Altaba, 2022). Per altra banda, Morey
(2020) suggereix un probable Plistocè. El
jaciment és majorment subterrani i pot ser
observat gràcies a la presència eventual de
la cova que li dona nom. A part del sostre i
parets de la seva sala principal es pot
observar
una
notable
acumulació
d’exemplars de P. coronatus (Fig 2B) en
una matriu calcarenítica llimosa, estimada
en vàries desenes de milers d’individus.
Aquesta grada lateralment a dipòsits conti-
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1969). La seva presència permet
contextualitzar el dipòsit dins la MPMU1.
Aquest context biocronològic concorda
amb la interpretació de Mas (2015), qui
estima, per la posició geoestructural,
estratigràfica i topogràfica, que el jaciment
correspon al màxim transgressiu de la
reinundació del Mediterrani. Així doncs,
l’aflorament quedaria situat dins el Zanclià
inferior.
Si bé s’han documentat altres dipòsits
similars del Pliocè a localitats properes
(Son Fullana i Son Mulet, Colom et al.,
1969), els autors els hem exclòs del
present treball, ja que es tracta
d’afloraments
presents
a
canteres
reutilitzades o restaurades, el que ha
impossibilitat el seu adequat estudi pel que
fa als nivells de platja aquí revisats.

Fig. 2. A) Tall topogràfic de la cavitat de Cova
Vella de Son Lluís amb situació del dipòsit de
platja, segons Mas (2015). B) Vista parcial de
l’acumulació de Persististrombus coronatus al
sostre de la sala principal.
Fig. 2. A) Topographic section of the Cova
Vella de Son Lluís cave with the location of the
beach depòsit, according to Mas (2015). B)
Partial view of the Persististrombus coronatus
accumulation at the ceiling of the principal
chamber.

nentals (Juárez i Altaba, 2022). De forma
residual, tenen presència altres espècies
(Colom et al., 1969; Cuerda et al., 1969;
Juárez i Altaba, 2022).
La revisió de l’aflorament ha constatat
la presència de nous tàxons (Taula. 1), del
qual destaca Heteroninella bertarellii
(Andreoli i Marsigli, 1997) (Fig. 10g), que
és propi de l’interval Zanclià-Piacenzià
inferior (Landau et al., 2004, 2007).
Aquest gastròpode correspon amb una
troballa prèviament documentada al
jaciment de Trochus sp (Cuerda et al.,

Es Bancals-Cala Pi-Vallgornera (Fig. 3)
Sector costaner amb nombrosos
afloraments del Miocè, Pliocè i Plistocè.
Conté diversos dipòsits litorals d’edats
diverses reiteradament documentats a la
zona de Es Bancals i de Vallgornera
(Cuerda i Sacarés, 1966, 1970, 1992;
Cuerda, 1975; Butzer, 1975; Cabtree et al.,
1978; Pomar i Cuerda, 1979; Nielsen et
al., 2014; Mas, 2015; Vicens, 2015; Juárez
i Matamales, 2016, Morey, 2020). Els
estudis primerencs (Cuerda i Sacarés,
1966, 1970) remarquen la presència de
dipòsits atribuïbles al límit Plioquaternari i
Plistocè inferior, situats per sobre nivells
del Miocè. No obstant, posteriorment
s’han proposat interpretacions alternatives.
En aquest sentit, Mas et al. (2013) i Mas
(2015) estimen a Vallgornera una edat
Pliocena per uns nivells infralitorals situats
a base de les platges, però consideren
aquestes com a Plistocè amb fauna
probablement reelaborada del Pliocè. Pel
que fa a Es Bancals, Nielsen et al. (2014)
elaboren un estudi magnetostratigràfic on
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Fig. 3. A) Tall estratigràfic de l’aflorament de Vallgornera-Es Dos Ulls, segons Cuerda & Sacarés
(1970). B) Reinterpretació parcial del tall anterior: a) Miocè superior basal, b1) shoreface, Zanclià
mig-superior, b2) acumulació local de Patella dins la mateixa unitat (jaciment històric), c)
foreshore-backshore (part) del mateix sistema de platja, d) dipòsit de vessant, Plistocè. C)
Panoràmica del l’aflorament: a) Miocè superior, b) Jaciment del Pliocè (Zanclià mig-superior) c)
Plistocè. D) Tall estratigràfic de l’aflorament de Es Bancals a l’àrea estudiada, segons Cuerda &
Sacarés (1970). E) Panoràmica del mateix indret: a) Miocè superior, b) jaciment del Pliocè (Zanclià
mig-superior), c) Paleòsols i dunes del Pliocè-Plistocè.
Fig. 3. A) Stratigraphic section of the Vallgornera-Es Dos Ulls outcrop, according to Cuerda &
Sacarés (1970). B) Partial reinterpretation of the previous section: a) Basal Upper Miocene,
b1)shoreface, Middle Upper Zanclean, b2) local Patella accumulation from the same unit
(historical fòssil site), c) foreshore-backshore (part) from the same beach-system, d) slope depòsit,
Pleistocene. C) Stratigraphic section of the Es Bancals outcrop in the studied area, according to
Cuerda & Sacarés (1970). E) Panoramic view from the same zone: a) Upper Miocene, b) historical
fòssil site (Middle-Upper Zanclean), c) paleosoils and aeolianites, Pliocene to Pleistocene.
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es determina per error un Plistocè mitjà
pels dipòsits de platja aquí revisats, els
quals es confonen amb uns altres
posteriors d’aquest interval (Cuerda,
1975). Vicens (2015) remarca la
versemblança entre els dipòsits de
Vallgornera i Es Bancals, que segons ell
podrien correspondre al Plistocè inferior.
Si bé les observacions realitzades al
sector de Cala Pi no han permès la
recopilació de dades remarcables (la fauna
està molt fragmentada dins dipòsits de
foreshore), sí ha estat possible la
localització de mol·luscs rellevants tant a
Es Bancals com a Vallgornera. En aquest
sentit, destaquem la presència en ambdós
afloraments d’Haliotis bertinii Forli,
Dell’Angelo, Ciappelli i Taviani, 2003,
una rara espècie documentada en el
Zanclià superior (Forli et al., 2003; Cresti i
Forli, 2021; Forli et al., 2021) (Figs. 10a10b). També s’ha observat la presència en
ambdues localitats d’altres tàxons propis
del Pliocè, tals com Spinucella cancellata
(Bellardi, 1882), determinada prèviament
com a Acanthina gallica (Gervais in
Viguier, 1889) a Vallgornera (Cuerda i
Sacarés, 1992).
Pel que fa a l’històric aflorament de
Vallgornera, citat també amb el topònim
de Es Dos Ulls (Vicens, 2015; Mas 2015),
considerem que es tracta d’una simple
acumulació local de fauna (principalment
Patella spp. i Saccostrea virleti (Deshayes,
1835)) (Fig. 9c) deguda a una trampa
sedimentària
donada
per
un
paleodespreniment dins un dipòsit litoral
més ample, no d’un dipòsit superposat a
unitats més antigues, com havia estat
proposat (Cuerda i Sacarés, 1966; 1970,
1992). La millor preservació de les restes
fòssils dins aquesta acumulació respecte de
la resta del jaciment (closques amb restes
de coloració eventuals versus motlles
interns) vendria donada per un menor grau
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de carbonatació del sediment fruit del
particular context estratigràfic abans
esmentat.
El
conjunt
faunístic
d'aquests
afloraments denota clarament la MPMU1
(Zanclià-Piacenzià inferior). Considerant a
més
la
datació
radiomètrica,
magnetostratigrafia i biocronologia d’un
altre
jaciment
amb
una
posició
estratigràfica anàloga situat també damunt
la plataforma carbonatada de Llucmajor
(Pas des Verro, veure més avall), aquests
es podrien associar a un Zanclià migsuperior.
Pas des Verro (Fig. 4)
Extens aflorament penjat a un penyasegat, observable en una petita part gràcies
a l’existència d’un talús de carretera.
Profusament citat i revisat al llarg de les
passades dècades (Cuerda i Sacarés, 1966,
1970, 1992; Cuerda, 1975; Pomar i
Cuerda, 1979), és situat inicialment dins
l’estatge Emilià del Plistocè inferior en
base a l’alçada sobre el nivel del mar
actual. González-Hernández et al. (2000)
realitzen un estudi magnetostratigràfic del
jaciment, determinant un interval de
polaritat inversa els nivells amb fauna
marina, coincidint amb les estimacions
prèvies sobre la seva edat. En clar contrast,
Mas (2015) presenta dues datacions
radiomètriques de la platja fòssil feta amb
87Sr/86Sr que dona edats de 4,81±0,5 Ma
per la part inferior del dipòsit (shoreface) i
de 3,57±1,0 Ma per la part superior
(foreshore i backshore), el que el situa
dins el magnetocron Gilbert (també de
polaritat inversa). Aquest estudi també
suggereix que el jaciment podria
correspondre amb una regressió marina
intrapliocena.
Si bé l’edat del jaciment sembla en
aquest cas clara, els autors hem revisat el
material paleontològic del jaciment (dipo-
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Fig. 4. A) Tall estratigràfic de l’aflorament de Pas des Verro, segons Cuerda i Sacarés (1970). B)
Panoràmica del jaciment històric, amb la correspondència al tall anterior: a) Miocè superior, b)
Platja del Zanclià mig-superior (shoreface, foreshore i backshore, jaciment històric), c) paleosòls i
Eolianites del Pliocè-Plistocè.
Fig. 4. A) Stratigraphic section of the Pas des Verro Outcrop, according to Cuerda & Sacarés
(1970). B) Panoramic view of the historical fòssil site and its correspondence in the previous
section: a) Upper Miocene, b) Upper Middle-Upper Zanclean beach (shoreface, foreshore and
backshore, historical fòssil site), c) Pliocene to Pleistocene paleosoils and aeolianites Miocene.
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sitat a la SHNB), canviant algunes de les
determinacions prèvies. En aquest sentit,
destaquem la presència de S. cancellata,
(abans determinada com Acanthina
plessissi (Lecointre, 1952), per Cuerda i
Sacarés, 1992), Patella ambroggii
Lecointre, 1952 (abans determinada com
P. ferruginea Gmelin, 1791, per Cuerda i
Sacarès, 1992) (Figs. 10c-10e) i S. virleti
(abans determinada com S. cucullata
(Born, 1778), (Cuerda i Sacarés, 1992).
Les tres espècies són típiques del Pliocè
(Landau et al., 2004; 2007; Betancort,
2012;), i típiques de la MPMU1, si bé no
exclusives. No obstant, la datació
radiomètrica abans esmentada, així com la
polaritat inversa del nivell de platja i
l’analogia amb Es Bancals-Cala PiVallgornera (amb fauna del Zanclià),
indiquen un Zanclià mig-superior.
El conjunt d’exemplars examinats de
P.
ambroggii
provinents
d’aquest
jaciment, així com dels afloraments de Es
Bancals i Vallgornera (veure selecció a Fig
10) denoten un ampli polimorfisme de
l’espècie, amb presència de morfotips molt
similars a P. alessiae Dell’Angelo,
Montagna i Taviani, 2004 (veure Forli et
al., 2021). Aquest fet suggereix una
sinonímia entre ambdós tàxons, si bé
estudis específics serien necessaris per
profunditzar en la taxonomia d’aquest
remarcable gastròpode.
Can Xarpa (Fig. 5)
Jaciment conegut des de la primera
meitat del segle XX però documentat
posteriorment (Butzer i Cuerda, 1962;
Cuerda, 1975, 1987; Pomar i Cuerda,
1979). Ha estat considerat com una
rellevant localitat del Pleistocè inferior
(Sicilià II, en base a l’alçada sobre el nivell
del mar) fins a temps recents (Vicens,
2015), on es dubta de les estimacions
prèvies. Segons els estudis citats, el dipòsit
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de platja es situa en discordança erosiva
sobre materials del Miocè superior. Mas
(2015) identifica els suposats materials del
Miocè de base com a pliocens i atribueix
el dipòsit aquí revisat a un Plioquaternari
indeterminat.
Observacions de camp i estudi dels
materials paleontològics han permès fer
majors precisions sobre aquest dipòsit.
Malgrat l’estratigrafia és difícilment
observable a la zona (per estar quasi
coberta per terres de conreu), es pot
constatar la presència concordant a base i a
sostre del dipòsit referit de varis metres de
sediments de la Unitat de Calcarenites de
Sant Jordi, del Pliocè. Les restes
observables del dipòsit de platja
constitueixen realment dos horitzons, un
inferior de calcarenites llimoses amb
acumulació de Glycymeris sp. (el jaciment
històric que aquí es refereix) i un amb
conglomerats litorals amb litoclasts
perforats per litòfags. Ambdues unitats
tenen
escassa
continuïtat,
gradant
lateralment a les fàcies infralitorals
típiques de la Unitat de Calcarenites de
Sant Jordi. La fauna observada a l’horitzó
inferior conté alguns elements termòfils
típics del Pliocè, dels que destaquem P.
coronatus, Conus pelagicus Brocchi, 1814
(Fig 11d), S. virleti i Malea orbiculata
(Brocchi, 1814) (Monegatti i Raffi, 2001;
Landau et al., 2004; Dominici et al., 2020)
(Fig. 11 b1-b2). Aquest taxó, del qual es
deixa de tenir registre durant la MPMU2 a
Sicília (veure Dominici et al. 2020), es
correspon amb la cita de Semicassis
undulata (Gmelin, 1791) de Vicens
(2015). El conjunt de mol·luscs, que no
conté espècies exclusives de la MPMU1,
suggereix una edat posterior a l’interval
Zanclià-Piacenzià inferior. De la posició
estratigràfica del dipòsit revisat entre
materials infralitorals de la Unitat de
Calcarenites de Sant Jordi es desprèn la
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Fig. 5. A) Tall estratigràfic del jaciment de Can Xarpa, segons Butzer i Cuerda (1962). B)
Reinterpretació del tall anterior: a) calcarenites infralitorals del Piacenzià, b) calcarenites llimoses
amb Glycymeris del Piacenzià superior (jaciment històric), c) conglomerats. C) Conus pelagicus
descontextualitzat de la unitat ‘b’ del tall anterior. C) fragment descontextualitzat del conglomerat
de la unitat ‘c’ del tall anterior mostrant un còdol amb perforacions de litòfags.
Fig. 5. A) Stratigraphic section of the Can Xarpa outcrop, according to Butzer and Cuerda (1962).
B) Reinterpretation of the previous section: a) Piacenzian infralitoral calcarenites, b) Upper
Piacenzian muddy calcarenites (historical fòssil site), c) conglomerates. C) out of context Conus
pelagicus from the ‘b’ unit. D) out of context conglomerate fragment from the ‘c’ unit showing a
pebble with lithophag borings.
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presència d’una regressió marina dins
aquesta, ja documentada a altres
afloraments de l’illa (Mas 2015; Morey,
2021) i molt probablement lligada a mínim
climàtic del Piacenzià (Moneggati i Raffi,
2007;
Jiménez-Moreno,
2019).
Considerant el context estratigràfic i la
presència de tàxons termòfils, estimem que
la fauna de mol·luscs correspon molt
probablement a l’interval transgressiu que
segueix el mínim del Piacenzià i que dona
lloc al conjunt de la MPMU2.
Banc d’Eivissa-Morro den Feliu-Punta
d’es Catius (Fig. 6)
Franja costanera amb una àmplia
representació d’afloraments marins i
continentals del Miocè, Pliocè i Plistocè.
D’edat molt discutida històricament, els
seus dipòsits de platja varen ser
documentats per primera vegada a Banc
d’Eivissa (on es situen la majoria
d’estudis) per Muntaner (1957) amb un
jaciment situat segons l’autor dins el
Plistocè mitjà en base a l’alçada sobre el
nivell del mar actual. Posteriorment és
revisat per Solé-Sabarís (1962) i Rosselló i
Cuerda (1973), on es determina interval
Pliocè superior-Plistocè inferior pel
dipòsit. En una línia similar, Butzer (1975)
i Cuerda (1975) estableixen un Plistocè
inferior pel jaciment, el qual és qüestionat
per Hearty (1987), qui suggereix de nou el
Pliocè en base a la impossibilitat d’una
datació per aminoàcids d’una mostra
paleontològica. González-Hernández et al.
(2000) fan un estudi magnetostratigràfic de
Banc d’Eivissa i, considerant la polaritat
inversa del nivell de platja i la fauna
documentada
prèviament,
fixen
temptativament dins el magnetocron
Matuyama (2,58-0,78 Ma) l’edat del
dipòsit. Mas i Ripoll (2010) documenten
un nou jaciment d’estratigrafia i fauna
anàloga a Banc d’Eivissa situat al seu SE,
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a Morro den Feliu, que estimen del Pliocè.
Des de llavors hi ha hagut una divergència
en quan a les estimacions cronològiques
dels dipòsits litorals de la zona. Per una
banda, s’ha posat en dubte l’edat
‘moderna’ del conjunt litoral al·ludint la
presència de Callista italica (Defrance,
1818), que implicaria un estadi de polaritat
inversa més antic del plantejat, dins un
probable Pliocè antic regressiu (Mas i
Ripoll, 2010; Mas, 2015). Per altra banda,
(Morey, 2013; 2021), ha situat aquest entre
el Pliocè superior i el límit Plioquaternari,
en base als estudis previs i a la troballa de
nivells que suposadament contenen
espècies de significació temperada, el que
denotaria el refredament climàtic que donà
inici al Pleistocè.
Les observacions de camp i la revisió
del material paleontològic realitzada per
aquest estudi permeten descartar la darrera
estimació cronològica abans referida. Els
nivells
esmentats
es
localitzarien
majorment
dins
blocs
mètrics
descontextualitzats (Fig. 6 C), producte de
l’erosió i desmantellament parcial de
l’aflorament. La fauna que contenen (en
una matriu calcarenítica de gra gruixat) és,
al nostre parer, massa fragmentària i/o mal
preservada com per poder realitzar
determinacions
específiques
en
la
immensa majoria de casos, no havent-se
localitzat cap espècie clarament posterior
al Pliocè. Al contrari, la presència de
laminació subhoritzontal, la mida petita
dels clastes (inferior a 1 cm per norma
general) i l’associació amb altres unitats
estratigràfiques a alguns dels blocs de
major mida
permeten interpretar els
nivells com les restes d’un dipòsit local de
foreshore dins la seqüència progradant que
marca la resta de l’aflorament. Al marge
d’aquestes consideracions, la sola presència de C. italica descarta l’interval proposat per al conjunt de nivells amb fauna ma-
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Fig. 6. A) Tall estratigràfic de l’aflorament de Es Banc d’Eivisa, segons González-Hernández et al.
(2000). B) dipòsit de Shoreface del Pliocè, Piacenzià inferior (jaciment històric), C) megabloc
descontextualitzat (longitud aproximada: 5 m) representant part del foreshore i backshore del
mateix sistema de platja. D) Vista parcial dels afloraments entre Morro den Feliu i Punta des
Catius: a) Miocè superior basal, b) Platja del Piacenzià inferior, c) Paleòsols i eolianites del Pliocè i
Plistocè.
Fig. 6. A) Stratigraphic section of the Banc d’Eivissa outcrop, according to González-Hernández et
al. (2000). B) Pliocene (Lower Piacenzian) shoreface depòsit (historical fòssil site), C) Out of
context Megablock (approximate length, 5 m) with partilly represented foreshore and backshore
from the same beach-system. D) Partial view of the outcrops between Morro den Feliu and Punta
des Catius: a) Basal Upper Miocene, b) Lower Piacenzian beach, c) Paleosoils and aeolianites
from Pliocene to Pleistocene.
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rina (Monegatti et al., 2001; Dominici et
al., 2020).
Si bé els dipòsits de platja prèviament
estudiats es situen dins les zones de Banc
d’Eivissa i Morro d’en Feliu, durant la
realització del present article s’ha pogut
constatar la presència a la zona de dipòsits
de platja pliocens quasi continus
(exceptuant zones cobertes per dipòsits de
vessant del Plistocè) (Fig 6 D). Aquests es
localitzen al SE d’aquesta darrera localitat,
fins passar Punta d’es Catius. Els
afloraments
d’aquest
sector
són
estratigràficament equivalents als ja citats i
contenen una fauna análoga, amb la
particularitat de que puntualment s’ha
observat una major representació de
tàxons, així com una millor preservació de
les restes fòssils (Taula. 1). En associació,
s’han observat balànids i dents de
selacimorfs i espariforms. En quest sector,
la fauna de macromol·luscs és dominada
clarament per Glycimeris bimaculata (Poli,
1795) (Fig. 1a) i P. coronatus (Fig. 11a),
els quals representen aproximadament el
90% dels exemplars observats. No obstant,
en segons quins punts aquests tàxons
decauen notablement i, en canvi, s’observa
major abundància relativa de Patella sp. i
Ostrea sp., el que denota una costa
alternant amb trams arenosos i rocallosos.
Deixem per futurs estudis el profunditzar
en el coneixement d’aquests nous
jaciments, potencialment molt remarcables
tant pel seu contingut en mol·luscs marins
com per la riquesa de mol·luscs terrestres
(que inclouen formes primitives del gènere
Iberellus, veure Juárez i Altaba, 2022) i
icnotàxons d’insectes en nivells superiors.
Els tàxons documentats a la zona de
Banc d’Eivissa-Morro d’en Feliu-Punta
d’es Catius (Taula 1) denoten un interval
Zancleà-Piacenzià inferior, el que permet
considerar el conjunt faunístic dins la
MPMU1. Es pot destacar al respecte la
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presència de C. italica (Fig. 9d), ja
documentada prèviament (Mas i Ripoll,
2010; Mas, 2015), Septifer plioblitus
Sacco, 1898 (Fig. 9b), H. bertarellii i
Conus globoponderosus Sacco, 1893 (Fig.
11c). La presència de Nerita zatinii
Bertarelli i Inzani, 1985 (Fig. 10 f), present
al Piacenzià però localitzada recentment al
Zanclià superior d’Itàlia (Cresti i Forli,
2021) permet acotar l’interval al Zanclià
superior-Piacenzià inferior, és a dir al final
de la MPMU1. Confrontant aquest interval
amb la polaritat inversa mesurada al
dipòsit (González-Hernández et al., 2000),
aquest quedaria inclòs dins el Piacenzià
inferior, als primers moments del
magnetocron Gauss (Moneggati i Raffi
(2007).

Discussió
Les datacions proposades (Fig. 7)
poden ser contextualitzades dins l’evolució
paleogeogràfica de Mallorca amb el model
proposat a Mas (2015). Segons aquest
estudi, els dipòsits litorals situats als
marges de les conques sedimentàries,
usualment sobre una superfície d’erosió
del Miocè final, corresponen al Pliocè
inferior, moment en que el nivell del mar
va ser més alt. En contrast, els situats al
seu interior serien posteriors, quan les
conques ja s’havien colmatat parcialment
(cas de Can Xarpa). No obstant, la
cronologia dels jaciments localitzats als
límits O i E de la conca de Palma
(plataformes de Llucmajor i Calvià)
evidencien un canvi notable en la
paleogeografia mallorquina durant el
Zanclià i Piacenzià inferior. En aquest
sentit, s’ha de destacar que el jaciment més
antic de tots els revisats (Cova Vella de
Son Lluís, del Zanclià inferior) està
superposat directament sobre els relleus

250

Boll. Soc. Hist. Nat. Balears 65 (2022)

Taula. 1. Listat dels tàxons documentats segons la seva presència als jaciments estudiats (veure
Fig. 1 per abreviacions). *Nou al registre fòssil de Mallorca.
Table 1. List of documented taxa in the studied outcrops (view Fig 1. for abbreviations). *New for
the Mallorcan fossil record.
CVSL

Arca noae Linnaeus, 1758
*Barbatia polymorphoides (Mayer, 1868)
*Anadara darwini (Mayer, 1868)
Glycymeris bimaculata(Poly, 1795)
Glycymeris pilosa (Linnaeus, 1767)
Loripes orbiculatus Poly, 1791
Donacilla cornea (Poly, 1795)
Tellina planata Linnaeus, 1758
Gastrana fragilis (Linnaeus, 1758)
Callista italica (Defrance, 1818)
*Callista pedemontana (Lamarck, 1818)
*Pelecyora brocchii (Deshayes, 1836)
Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758)
Venus verrucosa Linnaeus, 1758
Glossus humanus (Linnaeus, 1758)
Ostrea edulis Linnaeus, 1758
Saccostrea virleti (Deshayes, 1835)
Pseudochama gryphina (Lamarck, 1819)
Spondylus gaederopus (Linnaeus, 1758)
Spondylus cf. crassicosta Lamarck, 1819
Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758)
Cerastoderma glaucum (Brugière, 1819)
Parvicardium minimum (Philippi, 1836)
Cardita calyculata (Linnaeus, 1758)
Cardites antiquatus (Linnaeus, 1758)
Lima lima (Linnaeus, 1758)
Limaria tuberculata (Olivi, 1792)
Chlamys multistriata (Poli, 1795)
Chlamys glabra (Linnaeus, 1758)
Pecten cf. jacobeus (Linnaeus, 1758)
Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819
*Septifer plioblitus Sacco, 1898
Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)
Petricola lithophaga (Retzius, 1788)
Patella caerulea Linnaeus, 1758
Patella depressa Pennant, 1777
Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791
Patella vulgata Linnaeus, 1758
Patella ambroggii Lecointre, 1952
*Haliotis bertinii Forli, Dell'Angelo, Ciappelli & Taviani, 2003
Phorcus turbinatus Born, 1778
Bolma rugosa (Linnaeus, 1767)
*Heteroninella bertarellii (Andreoli & Marsigli, 1997)
*Architectonica sp. Röding, 1798
*Terebra postneglecta Sacco, 1891
Cerithium sp. Brugière, 1789
*Cerithium costatum Brugière, 1792
Persististrombus coronatus Defrance, 1827
Conus mercati Brocchi, 1814
*Conus subtextile Orbigny, 1852
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Conus ventricosus Gmelin, 1791
*Conus globoponderosus Sacco, 1893
*Conus cf. laeviponderosus Sacco, 1893
*Conus pelagicus Brochi, 1814
*Neverita olla (de Serres, 1829)
*Neritina zatinii Bertarelli & Inzani, 1985
*Malea orbiculata (Brocchi, 1814)
*Cypraeicassis cypraeiformis (Stutchbury, 1837)
Hexaplex trunculus conglobatus (Michelotti, 1841)
*Bolinus brandaris torularius (Lamarck, 1822)
*Spinucella cancellata (Bellardi, 1882)
*Fasciolaria tarbelliana (Grateloup, 1845)
Euthria cornea (Linnaeus, 1758)
Hinia sp. Leach, 1847
Nassarius gibbosulus (Linnaeus, 1758)
*Erato elongata (Seguenza, 1880)
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Fig. 7. Intervals cronològics proposats pels
jaciments estudiats (veure Fig. 1 per
abreviatures) en el seu context cronoestratigràfic, magnetostratigràfic i biocronològic.
Les zones grises representen incompatibilitats
entre la polaritat mesurada al jaciment i
l’interval biocronològic proposat. Esquema
modificat de Monegatti i Raffi (2007).
Fig. 7. Proposed chronologic intervals for the
studied outcrops (view Fig. 1 for abbreviations)
in their chronostratigraphic, magnetostratigraphic and biochronologic context. The grey
zones represent incopatibilities between the
measured polarity and the proposed
biochronologic interval.

centrals, que marcaren la línia de costa
d’aquell moment (Fig. 8A, veure també
Colom et al. 1969). Per el contrari, els
jaciments situats sobre la plataforma
carbonatada de Llucmajor, coincidents a
grosso modo amb la línia de costa actual
(no així amb el nivell del mar, que és
inferior avui en dia), corresponen a un
Zanclià mig-superior.

Els fets exposats suggereixen un
significatiu canvi en el contorn de l’illa
produït en poc més d’un milió d’anys,
durant els quals la totalitat de la plataforma
de Llucmajor hauria quedat per sobre el
nivell del mar (Fig. 8B). Aquesta dinàmica
és consistent amb les fluctuacions
eustàtiques globals mesurades pel Pliocè
(Jiménez-Moreno, 2019; Dumitru et al.,
2019; Ginés et al., 2021), amb una
tendència regressiva general que també ha
estat detectada a Mallorca (Just et al.,
2011), concordant també amb els models
recents de l’evolució de les conques
plioquaternàries mallorquines (Capó i
Garcia, 2019). En conseqüència, una part
important dels grans sistemes de dunes i
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conca de Palma, que també compta amb
jaciments de cronologia similar davall
sistemes de dunes i paleosòls (veure
Butzer, 1975; González-Hernández et al.,
2000). En tot cas, a l’hora d’estipular les
causes d’aquests canvis paleogeogràfics
també s’hauria de considerar els efectes
que la tectònica recent ha tingut sobre part
de les àrees mencionades (Pomar i Ward,
1995), així com les lectures sobre
espeleotemes freàtics (Dumitru et al.,
2019; Ginés et al., 2021).

Conclusions

Fig. 8. A) Cartografia de la línia de costa del
Pliocè a la zona de Llucmajor, segons Colom et
al. (1969). B) superposició en foto satèl·lit de la
cartografia anterior (en vermell), que
correspondria amb la costa del Zanclià inferior i
línia de costa del Zanclià mig-superior (en
groc),
ambdues
amb
els
jaciments
representatius assenyalats (veure Fig. 1 per
abreviatures).
Fig. 8. A) Carthography of the Pliocene
coastline in Llucmajor area, according to
Colom et al. (1969). B) Overlap of the previous
carthography over satellite photo (in red),
corresponding to the Lower Zanclean coastline
and Middle-Upper Zanclean coastline (in
yellow)), both of them with studied outcrops
represented in (view Fig. 1 for abbreviations).

paleosòls plioquaternaris presents a
aquesta plataforma (Colom et al., 1968;
Cuerda et al., 1968; Vicens, 2015)
s’haurien format durant el Pliocè inferior,
el que implica que la seva antiguitat podria
ser notablement major de l’estimada en
molts de casos. Una evolució similar ha
tingut probablement el límit OE de la

La revisió dels mol·luscs fòssils
provinents de varis dipòsits de platja
històricament atribuïts al Pliocè sensu lato,
Plioquaternari i Plistocè inferior ha permès
aclarir la seva cronologia. En aquest sentit,
Cova Vella de Son Lluís correspondria al
Zanclià inferior; Es Bancals-Cala PiVallgornera, al Zanclià mig-superior; Banc
d’Eivissa-Morro d’en Feliu-Punta d’es
Catius, al Piacenzià inferior i Can Xarpa al
Piacenzià superior. En un únic cas (Pas des
Verro) en que el jaciment ja havia estat
datat radiomètricament, els autors estimem
que aquest correspon al Zanclià mitjàsuperior. En definitiva, tots els afloraments
es poden contextualitzar dins l’MPMU1
(amb C. italica, S. plioblitus, H. bertarellii
i H. bertinii com a espècies més
representatives), menys el de Can Xarpa,
que correspondria a l’MPMU2 (amb M.
orbiculata i C. pelagicus).
Tenint en compte que tots els
afloraments revisats pertanyen al Pliocè i
representen fàcies costaneres, considerem
que tots ells queden inclosos dins la Unitat
de Calcarenites de Sant Jordi, representant
els seus límits laterals a diferents moments
d’aquest periode. Per altra banda, la
revisió taxonòmica de la fauna de
mol·luscs ha donat un conjunt de 66 tà-
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Fig. 9. a) Glycymeris bimaculata (MBCN23096), b)
Septifer plioblitus (MBCN23097), c) Saccostraea
virleti (MBCN23098), d) Callista italica (in situ).
Tots els exemplars provinents de la franja entre
Morro den Feliu i Punta des Catius, Piacenzià
inferior. Escala: 2 cm (a,c,d) i 0,5 cm (b).
Fig. 9. a) Glycymeris bimaculata (MBCN23096), b)
Septifer plioblitus (MBCN23097), c) Saccostraea
virleti (MBCN23098), d) Callista italica (in situ). All
the specimens from between Morro den Feliu i Punta
des Catius, Lower Piacenzian. Scale: 2 cm (a,c,d) i
0,5 cm (b).

xons, 22 d’ells nous per el registre fòssil
de Mallorca (Taula. 1). Al respecte, la
franja de Banc d’Eivissa-Morro d’en
Feliu-Es Catius és la que més
paleobiodiversitat mostra.
Les cronologies propostes pels
jaciments revisats i la seva posició
geogràfica denoten una línia de costa
altament progradant durant el Pliocè
inferior, resultant en l’exposició subaèria
de gran extensions de terra com pugui ser
la plataforma de Llucmajor deguda a la
dinàmica regressiva del nivell marí global.
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Fig. 10. a) Haliotis bertinii associada a Mytilus
galloprovinciais (MBCN23099, Zanclià migsuperior, Vallgornera-Es Dos Ulls), b) Haliotis
bertinii (in situ, Zanclià mig-superior, Es Bancals), c)
Patella ambroggii: adult amb costulació densa
(Zanclià mig-superior, Pas des Verro), d) Patella
ambroggii: juvenil (MNIB-SHNB-Col. Cuerda 1975,
Zanclià mig-superior, Vallgornera-Es Dos Ulls), e)
Patella ambroggii: adult amb costulació espaiada
(MNIB-SHNB-Col. Cuerda 1887, Zanclià migsuperior, Pas des Verro), f) Nerita zatinii
(MBCN23100, Piacenzià inferior, entre Morro den
Feliu i Punta des Catius), g) Heteroninella bertarellii
(MBCN23101, Zanclià inferior, Cova Vella de Son
Lluís). Escala: 2 cm (a, b, c, d, e, g), 0,5 cm (f).
Fig. 10. a) Haliotis bertinii associada a Mytilus
galloprovinciais
(MBCN23099,
Middle-Upper
Zanclean, Vallgornera-Es Dos Ulls), b) Haliotis
bertinii (in situ, Middle-Upper Zanclean, Es
Bancals), c) Patella ambroggii: adult with dense
costulation (Middle Upper Zanclean, Pas des Verro),
d) Patella ambroggii: juvenile (MNIB-SHNB-Col.
Cuerda 1975, Middel-Upper Zanclean, VallgorneraEs Dos Ulls), e) Patella ambroggii: adult with spaced
costulation (MNIB-SHNB-Col. Cuerda 1887, MiddleUpper Zanclean, Pas des Verro), f) Nerita zatinii
(MBCN23100, Lower Piacenzian, between Morro
den Feliu i Punta des Catius), g) Heteroninella
bertarellii (MBCN23101, Lower Zanclean, Cova
Vella de Son Lluís). Escala: 2 cm (a, b, c, d, e, g), 0,5
cm (f).
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