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Ha passat un poc més d’un any des de que se celebraren les IV Jornades d’Estudis Locals
de Felanitx, organitzades de manera conjunta entre el Centre Cultural - Ajuntament de
Felanitx i l’associació d’Amics dels Closos de Can Gaià, fins a les darreres tasques d’edició i
maquetació de les seves actes, que constitueixen el present llibre. Durant aquest temps
els autors han acabat de completar, polir i compondre les idees que de manera clara i
brillant exposaren a la Casa de Cultura el desembre de 2016. Tot sovint la tasca d’escriure
no és senzilla i molt menys la d’ordenar un discurs perquè quedi entenedor. Des dels
Amics dels Closos volem agrair-los el temps i l’esforç que han posat en la redacció dels
seus treballs, més si tenim en compte que molts d’ells no tenen per costum exposar-los en
públic o, fins i tot, no s’havien plantejat mai presentar-los a unes Jornades. Amb tot,
també hem de dir que en alguns dels textos els hi manca la revisió final dels autors, bé per
maca de temps o perquè la donen per bona. Si s’observen algunes errades o imprecisions
en demanan per endavant disculpes, una lectura crítica sempre hauria de servir per
avançar.
Dins del nostre calendari d’activitats, possiblement, tenim dues fites periòdiques que,
malgrat el temps i l’esforç en dur-les a terme, ens fan més il·lusió. La primera, és el sopar
de recreació històrica que cada estiu ens permet conèixer millor les diferents societats que
han anat poblant aquest territori, així com gaudir de les seves menges. En segon és, sens
dubte, l’organització de les Jornades d’Estudis Locals. Des d’aquestes línies, tornam a
oferir el compromís de l’organització de les V Jornades l’any 2019, esperant tornar a
gaudir de la col·laboració de l’Ajuntament (tant des de la Regidoria de Cultura com des de
la mateixa Batlia). Sigui com sigui, fem una crida a participar-hi!

Miquel Àngel Vicens i Siquier
President de l’Associació dels Amics dels Closos de Can Gaià

Per a un poble és essencial (i estratègic) conèixer la seva història i la seva cultura, no sols
per raons acadèmiques sinó sobretot per edificar un futur que sigui millor que el passat. I
una manera molt especial i important de fer-ho és celebrant unes Jornades d'Estudis
Locals. L’element d’implicació i de participació, així com el fet de compartir i tractar
aspectes a vegades oblidats precisament pel món acadèmic, és el que dona caràcter a
l’activitat.
Al desembre del 2016 vàrem tenir l'oportunitat de gaudir de la quarta edició amb unes
ponències d’alt interès. Poguérem conèixer més aspectes de la nostra història però també
aprofundírem en altres aspectes com el folklore, el feminisme, l'educació, els esports, la
fotografia... tots ells molt transcendents per conèixer de més a prop el nostre passat, el
present i, és clar, tenir indicis del futur.
Aquesta publicació, que transcriu totes les ponències que es varen presentar, és una eina
molt útil per difondre el nostre àmbit més proper i promoure el coneixement d'aspectes
felanitxers. Per a l’Ajuntament és un obligació de molt agradable compliment i alhora un
honor poder col·laborar amb l’edició d’aquestes quartes jornades, així com ja es va fer en
les anteriors edicions.
Cal agrair a l’Associació d'Amics dels Closos de Can Gaià la gran tasca que han fet per
organitzar, altre cop, aquestes Jornades d'Estudis Locals. Per tant, només em queda
desitjar que es torni a organitzar, com més aviat possible, la cinquena edició.
Esper que aquest llibre que teniu a les vostres mans serveixi per agafar més consciència de
la nostra realitat com a poble, i que també serveixi per donar el seu fruit. Entre tots
podem fer avançar Felanitx cap a una millor convivència. Més informació, més
coneixement serveixen per apuntalar un Felanitx millor.

Joan Xamena i Galmés
Batle de Felanitx
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LES PEDRERES DELS SAGRERA A CALA SA NAU:
UNA PROSPECCIÓ GEOLÒGICA A UN FET HISTÒRIC
Guillem Mas Gornals i Lluís Moragues Zaforteza
MAS, G. & MORAGUES, LL. (2018). Les pedreres dels Sagrera a cala sa Nau:
una prospecció geològica a un fet històric. IV Jornades d’Estudis Locals de
Felanitx: 231-239

INTRODUCCIÓ
La pedra, pedreny o pedrenc de Santanyí és un material força conegut i molt valorat per a
bastir façanes d'edificis, per construir voltes i columnes, per treballar motllures i per
treballs escultòrics (Binimelis, 1595; Jovellanos, 1806; Bover, 1836; Habsburg-Lothringen,
1871; Campaner, 1881-1884).
Aquesta pedra ja era ben coneguda a l'antiguitat, ja que se n'han trobat eines de l’edat del
bronze antic (Bofill, 2015), piques talaiòtiques, urnes funeràries i làpides romanes i durant
segles les pedreres de Santanyí han proveït de material les obres de la comarca i d'arreu
de l'illa. A més, el seu ús ha estat important en bona part de les construccions més
emblemàtiques de l'illa (la Seu, Llonja de Palma, Castell de Bellver, ...) i de fora de l’Illa
(Castel Nuovo de Nàpols, Palau de la Virreina de Barcelona, ...).
Geològicament podem considerar la pedra de Santanyí com (i) una roca sedimentaria
denominada calcària oolítica (o pseudoolítica), (ii) corresponent a les fàcies oolítiques de
la unitat geològica denominada Calcàries de Santanyí (Complex Carbonàtic Terminal a la
Mediterrània), (iii) que es van formar en un ambient intermareal en una plataforma
marina soma dins d'un mar de clima tropical, (iv) durant la Crisi de Salinitat del Messinià
(Miocè terminal), ara fa entre 5,77 i 5,60 milions d’anys (Mas i Fornós, 2017).
Després de varies prospeccions geològiques a la zona i revisió de les referències existents,
es constata que, contràriament el que en alguns casos s’havia indicat (Muntaner, 1960;
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Sastre, 1993; Danús i Barceló, 2015; Martorell et al., 2016), la pedra de Santanyí emprada
per Guillem Segrera per construir sa Llonja de Palma o exportar-la a Nàpols per construir
el Castel Nuovo, no prové exactament de cala sa Nau, sinó de les pedreres existents a la
zona de més terra endins (Mas, 2013). En el present treball s’aporten evidències que
explicarien aquesta possible confusió.

ESTRATIGRAFIA
La pedra de Santanyí s’inclou dins la unitat geològica de Calcàries de Santanyí, definida per
Fornós i Pomar (1983) que es correspon amb el Complex Carbonàtic Terminal d’Esteban
(1979, 1996).
La unitat de Calcàries de Santanyí es disposa coincidint amb el reblert sedimentari de les
principals conques neògenes de Mallorca (Campos, Palma, Inca, Alcúdia-sa Pobla i sa
Marineta) i aflora principalment en els penya-segats del sud-oest de l’illa, la marina de
Llucmajor i la badia de Palma.
La seva potència es variable, sense sobrepassar els 30 m (Fornós et al., 1991). El seu límit
inferior està constituït en els marges de conca per una superfície erosiva desenvolupada
sobre les Margues de la Bonanova (Pomar et al., 1983), Unitat d’Esculls (Pomar et al.,
1983) o el substrat anterior, passant cap a centre de conca a una conformitat (correlativa)
a sostre de la Unitat d’Esculls; mentre que el seu límit superior ho constitueix un canvi
brusc als depòsits Lago Mare de la Formació ses Olles (Mas, 2013) o una important
superfície erosiva mitjançant la que es sobreposen els depòsits del Pliocè.
Aquesta unitat està relacionada amb la Crisi de Salinitat Messiniana i litològicament està
composta per dipòsits carbonatats litorals, formats per llims carbonatats, grainstones
oolítics i microbialites (estromatòlits i trombòlits), que cap a centre de conca passen a
margues i guixos (evaporites). Correspon a una seqüència granocreixent transgressiva
desenvolupada en un ambient restringit de fàcies evaporítiques, manglars, llacunes i bancs
d’arena (Fornós, 1983; Fornós i Pomar, 1983; Mas i Fornós, 2011, 2012; Mas, 2015b).
A la zona de la plataforma de la marina de Santanyí la Unitat de Calcàries de Santanyí es
situa directament sobre una discontinuïtat altament carstificada que afecta a la Unitat
d’Esculls, i de base a sostre, està formada per 4 unitats (Fornós, 1983; Fornós i Pomar,
1983) (Figura 1)
a) Complex de manglar: La seva potència pot oscil·lar entre els 2-8 m. Dins d’aquesta
unitat es poden diferenciar diferents nivells corresponents a biocalcarenites i fangs
carbonatats amb traces (motlles fòssils) d’arrels verticals (Fig. 4B) atribuïdes a zones de
manglar pròpiament dit, així com calcarenites bioclàstiques amb ostres i mol·luscs
(tempestites i canals) i nivellets d’argiles verdes (basses estancades amb aportació d’aigua
dolça).
b) Unitat estromatolítica inferior: Amb una potència que envolta els 5 m, està formada per
dos nivells, un inferior de fangs carbonats amb mol·luscs orientats i un superior
pròpiament estromatolític. S’interpreta com una plana restringida d’aigües molt somes
que van permetre el progressiu desenvolupament dels cianobacteris (constructors dels
estromatòlits) que finalment van arribar a colonitzar tot el substrat (hipersalinitat).
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Figura 1 – Estratigrafia de la Unitat de Calcàries de Santanyí (Fornós, 1983; Fornós i Pomar, 1983)

c) Unitat oolítica: De potència molt variable (3-20 m) està composta essencialment per
fangs carbonatats, grainstones oolítics i bioclàstics, amb còdols i nivells estromatolítics.
Presenten abundants estructures de corrent amb estratificacions creuades i ripples
d’ondulació. Corresponen a nivells de platges i fàcies intermareals i submareals, amb
bancs d’arena oolitics. Es precisament dins aquests ambients on es van depositar els
sediments que actualment conformen la pedra de Santanyí.
d) Unitat estromatolítica superior: Es tracta d’un nivell de fins a 6 m de potència compost
essencialment per estromatòlits de tipus columnar que formen doms de fins a 2 m de
diàmetre basal. Aquesta unitat presenta normalment un aspecte diagenètic (alterat)
particular molt variat (Fàcies Pont d’Inca). La particular diagènesis observada podria estar
relacionada amb una sedimentació en un ambient anormalment hipersalí.

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA
Cal ressenyar aquí, que els nivells d’explotació de la pedra de Santanyí es limiten
concretament dins del nivells de la unitat oolítica (nivell c).
Les explotacions d’aquests nivells, en forma de pedreres a cel obert, s’han limitat a la zona
litoral i prelitoral del llevant de Mallorca, entre Portocolom (Felanitx) i Cala s’Almonia
(Santanyí). També hi ha constància d’una explotació antiga d’aquest tipus de pedra al
municipi Porreres (Mas i Sorell, 2013, 2017).
Ses Pedreres Grans situades sortint de la vila de Santanyí, en el lloc anomenat es Deume,
2
ocupaven una extensió de més d'una quarterada (7.103 m ) amb una profunditat de 5 o 6
m. Altres bones pedreres són les de s'Alqueria Blanca, les del terme municipal de Felanitx,
prop de Portocolom, i les de sa Marina en el poble de s'Horta (Fullana, 1985).
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Actualment només queden unes poques pedreres en actiu a Felanitx i Santanyí, com les de
Cas Corso, Can Cirerol, Sant Isidre (a Felanitx) i Son Jordà (a Santanyí).

DISCUSSIÓ
Argument 1: Les pedreres localitzades a cala sa Nau no son de pedra de Santanyí, són de
marès eòlic quaternari (marès de marina o de llivanya).
No coneixem cap pedrera de pedra de Santanyí (calcària oolítica) al litoral de la plataforma
de llevant. La majoria de pedreres d’aquesta costa de estan treballades en les dunes
fòssils del Quaternari (eolianites) adossades als penya-segat (clif-front dunes), també
denominat marès de marina o marès de llivanya.
Tant les petites pedreres localitzades a la riba S de la cala, coincidint amb la zona on han
estat excavades la cova d’enterrament i una petita escala que devia servir de davallador
cap a la mar (Fig. 2A), com les espectaculars pedreres situades als penya-segats des Ras
(Fig. 2B), no son de pedra de Santanyí, sinó que estan excavades dins formacions de
eolianites quaternàries corresponents al denominat marès de llivanya o de marina.

Figura 2 – Tant les petites pedreres amb escala situades al l’interior de cala sa Nau (A) com les
situades al penya-segats propers des Ras (B) no són de pedra de de Santanyí, sinó de marès
quaternari (marès de marina o de llivanya).
Denominació
Litotipus
Edat

Pedra de Santanyí
M
Miocè final (Messinià sup.)
5,7-5,6 milions d’anys
Ambient
Marí (plataforma oolítica)
Litologia
Calcària (pseudo)oolítica
Clasts
Oòlits
Ciment
Carbonàtic
Granulometria
Molt fina a mitjana
Estructures
Estructures de corrent, intraclasts
Densitat
1,78 g/cm3
Porositat
33 %
Resistència compressió
181 kg/cm2
Taula 1 – Diferències tècniques entre la pedra de Santanyí i
quaternari (Mas, 2013)
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Marès de marina o de llivanya
Q
Quaternari (Pleistocè sup.)
200.000-28.000 anys
Eòlic (dines aèries)
Calcarenita eòlica (eolianita)
Bioclasts
Carbonàtic
Mitjana a molt gruixuda
Laminació paral·lela
∼ 1,64 g/cm3
∼ 40 %
∼ 94 kg/cm2
el marès de marina o de llivanya
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No sabem si, a més de pedra de Santanyí, Sagrera va importat marès quaternari a Nàpols
però es poc probable ja que es tracta d’una arenisca molt blana i friable, a diferència de la
calcària oolítica que conforma la pedra de Santanyí. La baixa densitat (porositat tancada)
unida a una bona resistència (bona relació pes-resistència) de la pedra de Santanyí la fan
un material adient per a la construcció de les grans estructures del gòtic, en canvi cal
descartar l’exportació de marès tipus Q a Nàpols ja que les propietats intrínseques
d’aquest marès no el fan adient per a les grans construccions (estructures) gòtiques (Taula
1).
Argument 2: La geologia de la zona ens indica que els nivells de calcàries oolítiques (pedra
de Santanyí) han d’estar més cap a l’interior
Tenint en compte que:
(i) la pedra de Santanyí correspon (s’explota dins) els nivells de la Unitat Oolítica;
(ii) dins la seqüencia que conforma la Unitat de Calcàries de Santanyí, el nivells de mangles
fòssils (Complex de Manglar) sempre es troben a la base de la seqüència per davall del
nivell de la Unitat Oolítica (Fig. 1);
(iii) als penya-segats de la costa de cala sa Nau (i voltants inspeccionats) falta el nivell
oolític, acabant els penya-segats a sostre amb el nivell de Complex de Manglar erosionat
(Fig. 3).

Figura 3 – A. Bocana de cala sa Nau i penya-segats adjacents; B. Detall del nivells superficials
corresponents al Complex de Manglar amb estructures verticals corresponents a motlles fòssils
d’arrels de mangle; C. Fotografia comparativa d’un manglar actual.

Tot això ens indica necessàriament que els nivells oolítics corresponents només els podem
trobar a més altura en direcció cap l’interior de l’illa (Fig. 4). Fet que es veu confirmat per
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la ubicació mantinguda actual de les explotacions actuals dins sa Marina de s’Horta (Can
Picó, San Isidro, ...).

Figura 4 – Esquema de la situació i altura sobre el nivell del mar de la Unitat Oolítica
(nivells de pedra de Santanyí) en relació a la costa a la zona de cala sa Nau.
També cal tenir present que tenint en compte que les pedreres d’aquesta zona no
presenten molta profunditat, moltes de les antigues explotacions poden haver estat
reblertes per poder seguir aprofitant el terreny pel conreu.
Argument 3: La font original inicial (1450-1457) realment no parla expressament de cap
pedrera
Realment el pagador (misser del Procurador Reial) ens indica que el que es paga es la feina
de transportar amb barca la pedra des del lloc de cala sa Nau al moll de Ciutat de Mallorca,
o a Porto Petro, per ésser posteriorment transportada cap a Nàpols. Però, en cap cas el
pagador ens parla de que la pedrera estigues situada a la mateixa cala.
El procurador reial cita textualment que la pedra es embarcada del “loch apellat
Calasanau” però en cap cas ens parla de cap pedrera (Muntaner, 1960).
El primer que parla expressament de pedreres de cala sa Nau es Muntaner (1960). Un
error heretat pels historiadors hauria duit fins als nostres dies la possible existència
d’aquesta pedrera a cala sa Nau, que ara considerem inversemblant i inexistent.

CONCLUSIÓ
(i) Contràriament el que en alguns casos s’havia indicat, la pedra de Santanyí exportada a
Nàpols per Guillem Sagrera per construir el Castel Nuovo, no prové exactament de cala sa
Nau, sinó de les pedreres existents a la zona de més terra endins a sa Marina de s’Horta.
(ii) El més segur és que cala sa Nau, com cala Llonga i Porto Colom fossin tan sols
davalladors on s’embarcava la pedra provinent de les explotacions properes situades més
al interior, coincidint aproximadament on trobem les explotacions actuals d’aquesta pedra.
(iii) La creença de que aquesta pedra provenia de cala sa Nau es tracte d’un error de
transcripció històric heretat.
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(iv) Les geociències poden ésser un bon auxiliar de les disciplines humanístiques
(historiografia).
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