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Resum

Des dels inicis de la geologia moderna, el

metode de treball impulsat per I'escola

werneriana dona un paper fonamental a la

geologia regional, tant pcI que to a la geologia
historica corn a la geologia causal o dels
processos. I'I desenvolupament de la geologia
regional porta al mapa geologic, des d'aleshores
I'eina mcs estesa per comunicar, de manera

sintctica, les informacions fenomenologiques de

caracter regional. La geologia regional to aVUi

una important presencia en els diferents camps

de la geologia i ocupa una posicio clan en el
metode geologic, ales el caracter essencialment
historic i regional de la geologia. Constitueix un
primer gran interpretatiu que es pot intcrpretar
en termes de geologia historica, explicar en

termes de geologia causal o utilitzar-lo en la
producci6 de teoria causal, amb la qua], en
la progressio del pensament geologic mante una
necessaria relaci6 iterativa.

MO I S CI. All: Metode geologic, geologia

regional , mapa geologic.

Resumen

La geologia regional , piedra angular del

metodo geologico

Desde los inicios de la geologia moderna, el

metodo de trabajo impulsado por la escuela
werneriana otorga un papel fundamental a la
geologia regional, tanto en relaci6n a la geo-
logia hist6rica comp a la geologia causal o de
los procesos. El desarrollo de la geologia
regional conduce al mapa geol6gico, desde
entonces la herramienta mas extendida para

comunicar, de manera sintctica, las informa-
ciones fenomenol6gicas de caracter regional.

La geologia regional tiene hoy en dia una
importante presencia en los distintos campos
de la geologia y ocupa una posici6n clave en el
metodo geol6gico dado el caracter esencialmente
hist6rico y regional de la geologia. Constitu-

ye un primer escal6n interpretativo que puede,

a su vez, interpretarse en terminos de geologia
hist6rica, explicarse en terminos de geologia
causal o utilizarlo en la producci6n de teoria
causal, con la que, en el progreso del pensa-
miento geol6gico, mantiene una necesaria
relaci6n iterativa.

PAI ARRAS CI.AVI : Metodo geologico , geologia

regional, mapa geologico.
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Abstract

Regional geology , keystone of the
geological method

Since the early stages of modern geology, the
method developed by geologists of the wernerian
school has given a fundamental role to regional
geology in relation to both, historical geology and
causal or process geology. The development of
regional geology led to geological maps, since
then the most extended tool to sinthetically
communicate phenomenological informations
of regional nature. Nowadays, regional geology
is largely present in the different fields of geology,
and is a keystone of the geological method
because of the essentially historical and regional
nature of geology. It constitutes a first step in
geological interpretation which can be interpreted
in terms of historical geology, explained in terms
of causal geology, or be used in the production
of causal theory, with which it maintains a
necessary iterative relationship in the advance
of the geological thought

KI:vwOKns: Geological method, regional
geology, geological map.

Introd ti cc io

I.'analisi dc la practica de la geologia

mostra que els objectius basics dc la

geologia son dos (LAUIAN, 1987, cap. 1). Un

es historic: la geologia ha de descriure el

desenvolupament de la Terra des dell seus

inicis fins a la seva forma actual. En aquest

enfocament la sequencia temporal cs

essencial, l'objectiu es reconstruir una

segiiencia d'esdeveniments unics. E.n Ics

reconstruccions historiques de la Terra les

entitats hasiques son, clones, esdeveniments

histories unics o, amb mes precisio, les roques

formades durant un periode de temps

determinat. El resultat en son teories
historiques. l.'altre objectiu de la geologia
es causal: la geologic ha d'establir les causes
que han actuat per formar la 'terra i donar
Iloc als seus objectes. Es tracta de
desenvolupar teories causals amb Ilcis
generals que relacionin causes i efectes. En
aquest cas les entitats hasiques s6n <<ens
naturals>> classes d'ob.jectes amb alguna
propietat no trivial o conjunt de propietats
comunes (les seves essencies) hen
diferenciats cis uns dels altres, atemporals i
immutahles. Ili ha geolegs que consideren
aquest segon objectiu entendre els
processos causals que modclen la Terra
com I'ohjectiu central de la geologia.
Aquest aspecte constituiria el que ha estat
anomenat «geologia dels processos>>.

Es en el mare d'aquests dos objectius que
defineixen les dues grans branques de la
geologia -la geologia histbrica i la geologia
causal o dels processos- que cal analitzar el
paper de la geologia regional, que, corn diu
el seu nom, es l'estudi de la geologia d'una
regio, I'area de la qual pot abastar des do
pocs km' fins a la totalitat de la Terra. Aix6
vol dir la descripci6 dels diferents tipus de
terrenys que s'hi troben, aixi com les
relacions geometriques que presentcn entre
ells, i la interpretacio de tot plegat en termes
d'histbria geol6gica o d'algun problema
causal. Ja des dell temps fundacionals de la
geologia moderna, la geologia regional va
desenvolupar un paper important cn el
metode geologic, el mateix que continua
tenint actualment. En aquest article, despres
de donar una ullada a la geologia regional a
I'inici de la geologia moderna i d'analitzar
la importancia que continua tenint avui, es
discuteix la posicio de la geologia regional
en el metode geologic. De passada es dedi-
ca una certa atenci6 al mapa geologic, Gina
basica del llenguatge geologic estretament
Iligada a la geologia regional.
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La geologia regional a l'inici de la

geologia moderna

.la des dels origens de la geologia tal com

I'entenem avui , es a dir , des de A . G. Werner

(1749-1817) i la seva escola de Freiberg que,

tal coin ha posat de manifest la historiogratia

recent , van formular els fonaments

conceptuals de la geologia i en van dominar

el desenvolupament intellectual i insti-

tucional en el periode compres entre el 1780

i el 1830 , es diferencien la geologia historica

i la geologia dell processos . I tambe es pot

afirmar que fou en Cl mare de l'escola

werneriana que la geologia regional assoli

una entitat propia , mes com a part d'un

metode d ' estudi de la Terra que com a

ohjectiu en ella mateixa ( GREEN, 1982, cap.

I ), i aixo taut en relaci6 amb la geologia

historica com amb la geologia dels

processos.

Ahans de A.G. Werner les teories

ugeologiques » eren basicament teorics

genetiques teories del desenvolupament

historic, no pas teories historiques i,

desenvolupades pets cosmogonistes dels

segles X V I I i X V I 11, tenien per objecte

presentar principis generals que expli-

quessin corn la Terra ( o qualsevol altre cos

en posici6 similar a I'univers ) s'havia

desenvolupat . [Is historiadors de la geologia

diferencien els cosmogonistes de tradici6

fisica i de tradicio quimica. Pant els uns com

cis altres utilitzaven, per establir les seves

teories , principalment el metode de Ics

hipotesis o hipotetico deductiu , cs a dir,

I'ohtenci6 de conclu - sions mitjanant

deduccions a partir de I'acceptaci6 de

qualsevol hipotesi compatible amb les

evidencies disponihles ; tanmateix, tambe

lien servir uns certs controls empirics: el

testimoni huma (Genesi ) i el testimoni de

Ies roques , que es redu'ia al que ha estat

denominat per LAUDAN (1987, cap. 3)

common sense de la mineralogia d'aquella

epoca. A mitjan del segle XVIII, per

construir les seves cosmogonies, els

mineralogistes de tradici6 quimica- feien

servir el metode analogic per passar de

I'experiencia adquirida als laboratoris a la

interpretacio genetica dell minerals que es

trohen a la Terra: d'acord amb la base

empirica aportada per I'analisi quimica per

la via humida, les cosmogonies d'aquesta

tradicio assurnien clue la deposici6 de les

roques de I'escorca de la terra havia tingut

hoc a partir de l'aigua (neptunisme). I's en

aquesta tradicio que cal situar A.G. Werner

(LAU DAN, 1987, cap. 3).

A.G. Werner presenta en els sous cursos

de Geognosia de I'escola de mines de

Freiberg (publicats el 1787 en la Kurze

Klassifikation and Beschreihung der

i'erschiedenen Gehirgsarten) la seva teoria

de la precipitac16 successiva de les

substancies en dissolucio en un ocea en

regressio, seguint les idees neptunistes de

la tradicio quimica. Amb aquesta idea

central organitza cis fen6mens geologies

-geognosics en el Ilenguatge werneria

a escala planetaria en un sisterna coherent.

Werner d6na prioritat al concepte de

uformacio rocosa» (Gehirgsart) -conjunt

de roqucs formades durant un periode

determinat de temps- i amh aix6, de fet, crea

la geologia historica. Werner, I'objectiu del

qual era principalment I'estahliment empiric

de la successi6 dels estrats i la immediata

utilitzaci6 d'aquesta success16 per a fins

practics i economics, va bastir una teoria que

estava a mig cami de les dell cosmogo-

nistes, clue de tan generals no podien ser

contrastades en el camp, i dels coneixements

dels miners, que de tan locals no es podien

utilitzar fora de la regib on s'havien adquirit.

Lnfront de la historiografia classica que

considerava la teoria de Werner com un
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exemple de teoria inspirada a partir d'un
exemple regional hen concret i de
dimensions redu'ides, sembla ben provat
(OSPOVA1, 1980) que en I'elaboracio do la
seva teoria no tingue cap intluencia la
geologia regional de I'I.rzgebirge, que va
servir, pero, per a donar soport a la teoria
un cop formulada.

Aviat, pero, la constatacio de fa no
universalitat de totes les lormacions rocoses
va plantejar el problema de la correlacio i,
per tant, la necessitat del treball de camp.
Fls deixebles de Werner, els alemanys i els
d'arreu del mein que havien estudiat Freiberg
entre ells, cls espanyols (Sol 1. SABARfs,

1981) , es Ilancen a estudiar les geologies

locals de diferents parts del mon per consta-

tar que <<cada regio ha tingut la scva propia

historia, i que la historia del mon es feta de

la juxtaposicio d'esdeveniments locals. I.a

recerca dels arxius [de les roquesl no

s'acabara mai. La geologia es una ciencia

de camp. Cap Ilei general d'evolucio no ens

estalviara de recorrer el mon, martell a la

man (GoiIAl:, 1987, p. 115). F.s el naixement

do la geologia regional amb objectiu

historic.

Paral•lelament a la geologia historica, va
tenir lloc el desenvolupament de la geologia
causal, al qual tambe van contrihuir alguns
wernerians insignes, coin L. von Ruch
(1774-1853) que, a part d'haver jugat un
paper destacat en l'acceptacio de l'origen
igni dels basalts pels wernerians i haver estat
el primer geoleg que s'adona de l'aixe-
cament d'Escandinavia, es cspecialment
conegut per la seva teoria volcanica dels
<<craters d'elevacion; A. von Humboldt
(1769-1859) que, a partir de les
observacions de I'activitat volcanica fetes
als Andes va defensar una teoria de
l'aixecament de les muntanyes degut a la
calor subterrania relacionant, igual que von
Ruch, volcanisme i formaci6 de muntanyes,

i K. von I loff (1771-1837), que publica un
important treball en quatre volurns
(Geschichte der lurch Uherlieferun,i,'('n
nachge)riesenen natiirlichen l"ercinderungcn
der ErdoherfLiche) sobre els agents del
canvi geologic basat en una Ilarga
observacio dels processos actuals, una
aportacio actualista a la geologia causal
anterior a [ . y e l l . hI I DI •R (1989) considera
que es el primer treball actualista,
predecessor de Lyell, el qual conegue la
publicacio de von Hoff a traves de von
Humboldt.

A les acaballes del segle XVIII hi havia

tres problemes causals que eren objecte

d'intens debat: el problema de la conso-

lidacio de les roques i dels minerals, el del

canvi de nivell relatiu de terra i mar i el de

1'erosi6. Per a Ia discussio dell problemes

causals la majoria de dades essencials

utilitzades pels geolegs provenien dels

camps de la quimica I de la fisica (I.AIJI)AN,

1987, cap. 8). Aixb no obstant, la geologia

regional -la descripcio dels terrenys d'una

regio i les sever relacions, i la seva

interpretacio, en aquest cas, en termer del

problema causal discutit hi tingue una

importancia notable. Per il•lustrar-ho citare

nomes el cas de l'origen del basalt, que cal

situar en el mare del primer dels problemes

esmentats. En l'acceptacio de I'origen

volcanic de Ics laves antiques, hi juga un

paper essencial la geologia regional de

I'Alvernia: la descripcio que en feu J.-[.

Gucttard ( 1715-1786) el 1752 i, cn particu-

lar, la de N. Desmarest (1 725-1815) van ser

determinants. Aquest, en la seva Memoire.cur

1 'origine & la nature dic Basalte u grandes

colonnes, dcterminecs Par l'Histoire

Naturelle de cette Pierre, ohservee en

fl uverge (1771), amb I'ajut d'un mapa

geologic, va tra4ar les colades basalti-

ques fins als cons volcanics i n'establi

la relacio. L. von Ruch nomes va acabar
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acceptant l'origen igni del basalt despres

d'una visita que feu a I'Alvernia ci 1802

(Gonna, 1990, p. 220-224 ; LAUDAN, 1987,

p. 183).

Aixi, el metode de treball impulsat per

A.G. Werner des de 1'escola de Freiberg va

introduir i donar un paper fonamental als

estudis de geologia regional, tant pet que fa

a la geologia historica (calla establir

correlacions estratigratiques) com a la

geologia causal o dels processor (confirmaci6

de teoria). l.a geologia regional era basica

per establir la historia de la Terra i una peca

essencial en I'establiment i modificacio de

teoria causal. De manera natural, els estudis

regionals van portar a la cartogratia de les

formacions que afloren en superficie, al

mapa geologic. F.I mateix A.G. Werner

instava els sous deixebles a aixecar mapes,

ell mateix havia dirigit I'elaboracio d'alguns

mapes geologies i havia produ'it normes so-

bre corn acolorir-los (I.AUUAN, 1987, p. 163).

lien aviat el mapa geologic va esdevenir un

clement essencial, una eina imprescindible,

del llenguatge geologic. I ho continua

cssent.

El mapa geologic

:l mapa geologic es pot definir corn

aquell en el qual es representen la distribuci6

de les roques o d'alguns aspectes de les

roques i les sever relacions estructurals. Hs

mapes geologies constitueixen un tipus de

representacio no verbal , essencial en el

llenguatge geologic . EI llenguatge geologic

es ric en formes no verbals : fotografies,

dibuixos , esquemes , gratiques , xarxes de

relacions i mapes son les categories en que

les han agrupades FNGF: I.IIARDr &

LIMMI::RMANN ( 1982, pp . 69-90 ). De totes

aquestes formes no verbals , nomes els mapes

geologies, juntamcnt amb les seves

memories explicatives, constitueixen, per

ells mateixos, importants publicacions de la

Iitcratura geologica.

D'altra banda, els mapes geologies no

nomes es publiquen com a tats, sing que

formen part de ics il-lustracions de molts

articles, fet que mostra la importancia la

indispensabilitat d'aquesta cina comuni-

cativa. Practicament el 23 % del total do les

il-lustracions sobre mes de 5.000 figures

contingudes en els numeros corresponents

al 1993 de vuit revistes geologiqucs

pertanyen a diversos tipus de mapes

geologies, mapes geologies generals mes o

menys detallats o esquematics, mapes

especialitzats de distribuci6 de facies,

estructurals, d'isogradcs de metamorfisme,

palcogeografics, per exemple , mapes

geologies de situaci6, etc. (taula I). Les vuit

revistes escollides, ho han estat unicament

per mostrar I'amplia utilitzac16 del mapa

geologic en la il-lustrac16 d'articles

geologies. Quatre son revistes de caracter

general [Bulletin de la Societe geologique

de France, Geologische Rundschau (0.879),

Journal ofthe Geological Societt^ of London

(1.323 ), Revista de la Sociedad Geolrigica

de Espana] i cinc corresponen a revistes

especialitzades IGeomorphology, Journal of

Petrology (3.037), Journal of Structural

Geology (1.892), Sedimentology (1.298),

Tectonics (1.982)]. (Els numeros entre

parcntesis que segueixen cls titols d'algunes

de Ics revistes indiquen el factor d'impacte

del S C I Journal Citation Reports de 1992.

Aquell any, sota els encaPcalaments de

<<Geology>> i uGeosciences» hi havia quatre

revistes amb factor d'impacte superior a 3,

i vuit amb factors compresos entre 2 i 3. Si

no s'ha indicat factor d'impacte, vol dir que

la revista analitzada no era a Ies Ilistes de

('any 1992).

La importancia del mapa geologic tambc

es posa de manifest pet fet clue ]a majoria
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IAl11.A I. Ni mapa geologic com a il-iustracio en els articles de vuit revistes geoliigiques I'any 1993. En negreta
el percentatge respectc del total de figures.

Geological maps in the illustration of the papers from eight geological revues ( year 1993 ) In bold , the percentages
in respect to the total amount of figures

11101. DF LA R[VISTA TOIAI. FIULJRF.S LIGIJRFS MAPF.S

Geomorphologt- 174 47 27,01

Journal o/ Petrology 498 47 9,44

Journal of Structural Geology 1.092 130 11,9()

Scdimentology 792 121 15,28

tectonics 883 349 39,52

Bulletin de la Societe Geologique de France 563 140 24,86

Geologi.sche Rundschau 487 124 25,46

Journal of the Geological Society of London 812 243 29,92

Ret'i.sia de la Sociedad Geoldgica de Espana 253 72 28,46

TOfA 1, 5.554 1.273 22,90

de geolegs estan ocupats durant gran part
del temps en la presa de dades
cartografiques, la confeccio de mapes i en
la seva interpretacio. I[:Is mapes geologies
son, doncs, la forma mes estesa de comu-
nicar, de manera sintetica, Ics informacions
fenomenologiques de caractcr regional.

Per valorar adequadament el mapa
geologic cal tenir present que un bon mapa
geologic no es Homes una representacio de
la soma de les ohservacions realitiades per
I'autor sohre la distribucio de les unitats
rocoses d'una rcgio, la seva estructura i les
seves relacions, es a dir, que no es nomes
una representacio d'un bane de dades de la
geologia regional. Corn diuen F,NGI ItIAlRI)I
& /,IMMI WAN (1982, p. 154) un mapa
geologic es umes» i es umenys» que aixo.

Fs umes» pcrque la representacio cartogralica
no resulta de manera automatica dc
I'enregistrament de totes Ics observacions,
sing que tambe es cl resultat d'hipotcsis
interpretatives; es umenysu pcrque a la Ilum
d'aqucstes hipotesis es representa nomes
alto que es considera important i es dcixa
de Banda alto que es crcu marginal. Dc fct,
en cis mapes geologies hi ha representades
interprctacions de les ohservacions hasiques,
mes encara, nomes d'aquelles dades que
s'ajusten a la interpretacio per la qua] s'ha
decantat l'autor. Aixo vc condicionat per
les possibilitats semiotiques del mapa: les
multiples interpretacions que admeten
gaircbe sempre cis Pets observats no podcn
ser representades simultaniament en el
mapa, d'aqui la necessitat de les memories
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explicatives que els acompanyen. Son les

eines semiotiques del mapa -cis signer

convencionals les que obliguen el cartograf

a triar, a donar suport a una determinada

opini6 o hipotesi: el mapa geologic no es

mai neutre. I'',I mapa geologic -des dell

primers mapes del segle XVIII fins als

actuals es alhora bane de dades i expressio

de teoria. I aixo cal tenir-ho en compte per

(erne un us correcte. Per fer una lectura co-

rrecta dels mapes geologics no n'hi ha prou

amb la comprensio del significat dels signes

expressat a la llegenda; el lector critic tambc

ha de saber que darrere tot mapa geologic

hi ha assumptions no empiriques i quines

son aquestes.

Tot i que l'aspecte que mcs interessa

aqui cs potscr el del mapa geologic corn a

expressio de teoria, cal no oblidar

l'aspecte utilitari del mapa geologic. 1:1

mapa geologic va ncixer amb finalitats

practiques. tin bon exemple historic en son

els mapes de Guettard que a Frana repre-

senten els precursors immediats dels

mapes geologics tal com els entenern

actualment. Guettard, despres de presen-

tar el 1 746 la Carte mineralogique sur la

nature et la repartition des terrains qui

trace rsent la France ct l 'Anglete rre, es va

llencar a preparar on atlas mineralogic de

214 fulls que havien de comprendre tot el

regne de Franca. En realittar aquells

mapes, Guettard no tenia cap preocupaci6

«geologica»; cl seu ohjectiu era

essencialment practic: fornir indicacions

per a la recerca de pedra de talc i de pedra

de construccio, aixi corn per a la

local1tzacio de mines i de jaciments

diversos (GOHAU, 1990, p. 293). Les

administrations publiques hen aviat van

reconcixer la utilitat dels mapes geologics,

per la qual cosy crearen, sota diferents

noms, serveis amb la tinalitat d'aixecar els

respectius mapes geologies nationals.

Malgrat el doble interes dels mapes

geologies -expressio de teoria i utilitat

practica , actualment hi ha una certa

tendencia al fet que cercles academics

<<capdavanters>> els menystinguin, actitud

que ha arribat a afectar els plans d'estudi de

les universitats, de tal forma que als Fstats

Units ja s'ha produit una autentica crisi de

producci6 de mapes geologies de qualitat.

La reaccio no s'ha fet esperar. I,'U.S.

Geological Survey ha publicat fa pot una

analisi economica que descriu, entre

d'altres, un model de costes/beneticis per

valorar el mapa geologic i argumenta el

caracter de he public del mapa geologic

(BI.RNKNOPI et al., 1993). D'altra Banda, el

18 de maig de 1992, el president dell FUA

va ratificar la Llei-publica 102-285, la

National Geological Mapping Act, pro-

mulgada amb la finalitat de trencar aquesta

tendencia i estimular la produccio de bons

mapes geologies i que prevcu un pla amb

un pressupost de 184,25 milions de d6lars

per als anys 1993-1996 (Mot NIA, 1992;

MOLNIA (ed.), 1992; MARCOS, 1993).

En resum, un bon i per tant, util mapa

geologic cs alhora un ampli bane de dades

de la geologia regional i expressio de

teoria. I per ser bo, un mapa ha de ser

necessariament totes dues coses. La

representacio sobre un mapa topogratic de

les dades geologiques sense interpretacio no

passara de ser, en cl millor dels casos un

mapa d'afloraments, mai no sera un mapa

geologic. utin mapa geologic>> teoricament

coherent basat, pero, en poques dades

d'observacio, tampoc no sera un bon rnapa

geologic; a tot estirar sera la representacio

cartografica d'una idea que pot no tenir res

a veure amb la realitat: geofantasia, doncs.

Fer un bon mapa geologic no es facil -ni

barat-, i un mapa geologic d'alta qualitat

testimonia I'elevat nivell geologic del seu

autor.
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La geologic regional avui

l'al corn ja ha estat avan4at, en certs medis
academics, la <<geologia regional», i per
extensio el niapa geologic, no gaudeixen de
gaire hon predicament. Semhlen feina
d'excursionistes, feina de bruixola i martell,
simple recol•leccio de dades; en resum, una
feina antiquada i amh poc sentit actual. En
tot cas seria feina de serveis geologies, no
feina academica. La <<geologia dels pro-
cessos» seria on cal centrar els esfor^os,
l'ohjectiu actual de la geologia. No cal dir
que no comparteixo aquesta opini6: els dos
ob.jectius globals esmentats al comengament
d'aquest article -establir la historia de la
Terra i comprendre'n els mecanismes - son
hen vigents i, entenc que, dificilment es pot
prescindir de cap dels dos. La geologia
regional no es contraposa a la geologia dels
processor, sing que forma part del metode
de treball geologic, tant per establir la
historia de la Terra corn per intentar entendre
cis processor que hi intervenen.

A mes cal deixar clar que no es cert que
la geologia regional sigul nomes feina de
bruixola i martell i encara que ho fos no
canviaria I'argumentacio d'aquest trehall; ni
tampoc que I'elaboraci6 de mapes geologies,
corn ja he exposat, sigui nomes simple
recol•leccio de dades. Certament, la geologia
regional havia estat feina de bruixola i
martell, pero la progressiva consideracio
d'aspectes propietats ffsiques de les roques
o regions de la Terra no accessibles a
l'ohservacio visual directa, fa que
actualment I'obtencio de moltes de les dades
necessaries per la descripcio geolbgica com-
pleta d'una regi6 requcreixi tecniques fora
sofisticades. I:n citarc nomes alguns
exemples. La importancia que han adquirit
els estudis paleomagnetics en les analisis
tect6niques regionals, corn per exemple en
la geologia de terranes i les reconstruccions

paleogeografiques en general. Gran part dell
treballs que es publiquen sobre geologic
marina son treballs de geologia regional. l.a
descripcio de les anomalies magnetiques
dels Ions oceanics i la seva interpretacio
Jades que van resultar ser fonamentals per

a I'establiment de la teoria de la tectonica
de plaques- es tamhc geologia regional.
Corn tamhe ho son la majoria d'investi-
gacions del subsol i de les parts profundes
de I'escor4a mitjangant les diverses
tecniques geofisiques. Des del punt de vista
conceptual, tan geologia regional es
I'obtencio de la distribuci6 de conductivitats
de I'escor^a i mantell superior sota dels
Pirineus corn I'analisi de la distrihucio de
facies del Cretaci inferior en cl vessant
meridional de la serralada.

La importancia que avui es d6na a la
geologia dels processor i Ia poca consi-
deracio en que es tc la geologia regional es
posen clarament de manifest amh la lectura
dell objectius de revistes internacionals de
prestigi. Aixi, per citar-ne nomes un parcll
d'exemples, Geologische Rundschau, que cs
una revista general de geologia, publica
<<process-oriented original and review
papers on the history of the earth,
including...>> i Journal ofStructural Geologv,
especialitiada en geologia estructural,
nomes despres de donar una Ilarga Ilista de
temes de caracter no regional d'interes per a
la revista, indica que « Regional structural
accounts should he of broad and
international interest, and o/ a thematic
nature ...». Tot i que les declaracions
d'intencions predorninants a les revistes
internacionals son del tipus de les reflectides
per les citacions anteriors, una analisi del
contingut dels treballs que s'hi publiquen
mostra, per contra, que la geologia regional
hi to una importancia considerable.

l.a presencia de mapes geologies en els
articles de les revistes, encara que nomes
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TAUT A II. Articles de vuit revistes de I'any 1993 que inclouen o no mapes geologies entre les seves il-lustracions.
En negreta, percentatge respecte del total d ' articles.

Papers from eight revues ( year 1993 ) including or not geological maps in their illustrations In bold, the percentages
in respect to the total amount of papers.

"T'I'ROL DE LA REVIS'I'A NOMBRE

D'ARTICI,ES

ARTICLES

AMB MAPES

ARTICLES

SENSE MAPA

Geomorphology 23 21 91 ,30 2 8,70

Journal of Petrology 45 33 73,30 12 26,70

Journal of Structural Geology 114 57 50,00 57 50,00

Sedimentology 57 50 87,70 7 12,30

Tectonics

Bulletin de la Societe Geologique de France

95

65

92

51

96,84

78,46

3

14

3,16

21,54

Geologische Rundschau 56 44 78,57 12 21,43

Journal ofthe Geological Society ofLondon 116 87 75,00 29 25,00

Revista de la Sociedad Geologica de Espana 29 29 100.00 0 O,O0

I'O"I'A1, 600 464 77,30 136 22,70

VA[ I A Ill. Articles de vuit revistes de I'any 1993 , en els titols dels quals s ' inclou alguna paraula o expressio
que indica localitzacio geog6f3ca o geologica . En negreta , percentatges respecte del total dels articles.

Papers from eight revues (year 1993) which titles include words or phrases indicating geographical or geological
localization In bold, the percentages in respect to the total amount of papers

3'l'I'OL DE LA REVISTA NOMBRE REGIONALITAT

D'ARTICLES

Geomorphology 24 14 58,33

Journal of Petrology 45 37 82,22

Journal of'Structural Geology 115 48 41,73

Sedimentology 60 48 80,00

Tectonics 105 99 94,28

Bulletin de la Societe Geologique de France 66 52 78,78

Geologische Rundschau 59 46 77,96

Journal of the Geological Society ofLondon 116 82 70,68

Revista de la Sociedad Geologica de Espana 29 29 100,(10

TOTAL 619 455 73,50
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siguin esquematics, hi delata sons dubte un

cert paper de la geologia regional. La seva
absencia hi indica la poca o nul•la
importancia de la geologia regional (articles
metodologics, generals sobre processos,

etc.). A les vuit revistes analitzades sobre

un total de 600 articles, mes de 3/4 parts

(77,3 %) contenen com a minim un mapa

amb dades geologiques, i es Tectonics (96,84

°/,) la que en conte mes i Journal of
Structural Geology (50 %) la que en
reprodueix menys (taula II). Les revistes de
caracter general en contenen percentatges
propers a la mitjana de totes les revistes.

Si ens fixem en els titols dels articles
(taula III), aquclls que inclouen alguna
paraula o expressio que indica localitzac16
geografica o geologiea representen un
percentatge semblant, pero Ileugerament

mes baix que en el cas d'articles 11-lustrats

amb algun mapa geologic. Aquesta petita

diferencia possiblement reflecteix la
voluntat dels autors de ressaltar-ne en el titol
el caracter general -no regional per tal

d'adequar-se al producte que dernanen la
majoria de revistes de prestigi. I.a dife-
rencia mes notable es la que mostra

Geontorphologt' (58,33 % i 91,3 %,

respectivament). I)'entre les revistes

considerades, cal destacar Tectonics, en la

qua] no nomes hi ha un 95 % d'articles amb
contingut regional manifest (taules II i III),
sin6 que els mapes geologies representen

el 40 % de totes les il-lustracions, gairebe

el doble de la mitjana del conjunt de les

revistes analitzades.

Vistes les dades exposades es pot

concloure que, avui, la geologia regional es
hen viva, amb important prescncia en els
diferents camps de la recerca geologiea,

encara que a vegades els autors intentin
amagar una mica el caracter regional dell

articles que publiquen. I fins i tot, tenint en

compte Ies xifres presentades, es podria

afirmar que hi ha una revista de gran

impacte especialitzada en una certa geologic
regional d'interes internacional: Tectonics,
editada per I'American Geophysical Union.

El paper de la geologia regional

Del hreu recordatori historic presentat i

de les dades sobre la quantitat de geologia
regional que es publica actualment es pot
concloure que la importancia de la geologia
regional ha estat gran des del naixement de
fa geologia moderna fins als nostres dies i,

penso, que ho continuara essent en el futur.
Aquesta permancncia de la geologia regio-

nal al Ilarg de tota la historia de la geologia

es un reflex de la seva posicio central en cl

metode de treball de la geologia, degut al

fet que la geologia, pel seu ohjectiu, es

essencialment historica i regional.

La geologia regional es alhora una
interpretacio real itzada a partir d'ohservac ions

i part fonamental de la <<base empirica» de
la geologia historica i de la causal. Escric

base empirica» perque aquesta es la funcio

que realment Can els resultats de la geologia

regional respecte de I'elaboracio de teoria

historica i causal; i ho escric entre cometes,

perque, en el sentit estricte del terme, no es

tracta de dades empiriques. I aixo es
important. Com ja ha estat dit, i conve in-

sistir-hi, la geologia regional -i en parti-

cular la seva expressio grafica, el mapa

geologic- es una interpretacio for4a

complexa que, en gran part, reflecteix cis

coneixements teorics del moment en quc va

ser realitzat.
La geologia regional constitucix la base

per establir la historia de la Terra, que es

I'ohjectiu que defj.neix una de les dues grans

branques de la geologia. Es a partir de Ies

geologies locals que es poden <dlegir» o
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interpretar immediatament les histories

locals, i la suma de totes les histories locals

constitucix la historia de la Terra. El Iligarn,
conceptual i metodologic, entre la geologia

historica i la geologia regional es tan estret

la interpretacio de la primera es tan

immediata a partir de la segona - que alguns

actors les han considerades una Onica disci-

plina. AixO es el que fan EN<iiI HARL)r &

IIMMERMANN (1982, p. 10) en enumerar les

principals disciplines que constitueixen les

ciencies de la Terra, on parlen de ugeologia

historica i regional>>. No crec que hi calgui

cap altre comentari.

Ws complexes son les relacions de la
geologia regional i la geologia causal o dels
processos. Cal considerar, d'una banda, el
paper de la geologia regional en I'esta-
bliment de teoria causal i, de I'altra, la
intluencia de la teoria causal en la
interpretacio regional.

En I'establiment de teoria causal, la
geologia regional hi fa diverses funcions: I )
plantejar problemes causals; 2) inspirar

general itzacions a partir de situacions
particulars, i 3) contrastar general itzacions.
En certa manera, la geologia regional es una
part essencial de les dades empiriques que
formen la base de les general itzacions a la
geologia dels processos. Cal recordar aqui
que degut al seu caracter interpretatiu i
consequentment, teoric - la geologia regio-
nal ha de ser tractada criticament, molt
particularment si s'utilitza per confirmar o
falsar generalitzacions. Per tant, caldra re-
visar sempre les geologies regionals
considerades, discutir-ne les interpretacions
i valorar les dades -quantitat i qualitat en
que es basa. Ohviament, part important de
les dades empiriques emprades en geologia
causal son alicnes a la geologia regional
(fisica, quimica, p. ex.), pero alto que fa que
les Ileis proposades siguin realment
geologiques es la seva aplicabilitat a la

geologia regional,.1a que la geologia, com

la he dit, es essencialment historica i regio-
nal. Es poden treballar problemes causals de
manera totalment general i teorica, sense
tenir en compte cap cas regional concret,
pero al darrere sempre hi haura problemes
geologics reals i, per tant, regionals sense
els quals no hi hauria geologic.

En sentit contrari al tractat en el paragraf
precedent, cal considerar la utilitzacio de
models teorics per resoldre problemes de
geologia regional. La interpretacio que es
fa de la geologia d'una regio depen, en gran
manera, de la base teorica de que es disposa.
I aixo e's especialment important si es
considera la impossibilitat de disposar de
dades suficients per fer interpretacions
univoques. I, com ja s'ha comentat en
parlar del mapa geologic, forca dades
basiques que s'utilitzen per establir la
geologia regional admeten ja multiples
interpretacions. Aquestes dificultats, pero,
no han de portar a una aplicacio acritica dels
models teorics per resoldre casos de
geologia regional. Al contrari, la seva
aplicacio critica, mitjan4ant la realitzacio
d'una acurada geologia regional, ha de
permetre constatar les limitacions dels
models teorics i aixi tancar el cercle, de
manera que ]a geologia regional retrobi les
funcions catalitzadores de teoria causal,
apuntades previament.

En resum, la geologia regional constitueix
un primer gran interpretatiu, un primer
resultat teoric, que en un segon gran es pot
interpretar en termer de geologia historica,
explicar en termes de geologia causal o
utilitzar-lo en la produccio de teoria causal,
amh la qual, en el proces de progressio del
pensament geologic, mante una necessaria
relacio iterativa. La geologia regional, es
clones, una pep clau, essencial, del metode
geologic.
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Agraiments

Aquest article es basa en algunes de les

idees expressades a la sessio del 2 de

maig de 1994 del seminari que amb el

titol «Geologia. Situacio actual i noves

perspectives)), va organitiar la Facultat de

Geologia de la Universitat de Barcelona.

Agraeixo a S. Reguant I'encarrec que em

feu de parlar-hi sobrc gcologia regional.

Tambe els comentaris de J. Guimera i dels

revisors anbnims que, sens dubte, hauran

ajudat a fer una mica mes entenedores les

idees de l'autor.

Bibliografia

BI RNKNOPI , R.I..; BROIIKSHIRI . D.S.; Soi I I R, D.R.;

MCKi I , M.J.; SnTIFR, IF.; MArri, J.C. & CAMNHSi.I.,

R.H. 1993. Societal Value ofGeological Maps, U.S.

Geological Survey, Circular I I11, 53 p.

F,NOI 1. IIARUI, W. VON & IIMMI RMANN, J. 1982. Theorie

der Geowissenschaften, F. Schoning, Paderborn. 381
p. (Versio anglesa: Fisher, L. (trad.) 1988. Theory
of Earth Science, Cambridge University Press,
Cambridge, etc., 381 p.).

GOIIAU, G. 1987. Histoire de la geologic, La
Decouverte, Paris. 259 p.

(ioIIAU, G. 1990. Les sciences de /a Terre aux X{'Ile et
XVIIIe .cicclcs. Naissance de la geologie, Albin
Michel, Paris. 420 p.

Gat T NI , M.T. 1982. Geology in the Nineteenth
Century. Changing Views of a Changing World,
Cornell University Press, Ithaca & London. 324 p.

111>1 wa, K. 1989. Kurze Geschichte der Geologie and
Palaonrologie, Springer Verlag, Berlin, etc. 244 p.

I.AUOAN, R. 1987, h'rom Mineralogy to Geology. The
Foundations of a Science, 1650-1830, The
University of Chicago Press, Chicago & London.
278 p.

MAR(US, A. 1993. Con harro en las botas. Rev. Soc.
Geol. de Espana, 6: 177-178.

MOI NIA, B.F. 1992. Geologic Mapping Comes of Age.
GSA Today, Sept. /992: 191.

MOI Na., B.F. led). 1992. Forum. Issue: Geologic
Mapping: Implementing the National Geologic
Mapping Act of 1992. GSA Today, Nov. 1992: 242-
244 i Dec. 1992: 263-266.

OsiOVAi, A.M. 1980. The importance of regional
geology in the geological theories of Abraham
Gottloh Werner: A contrary opinion. Annals of
Science. 37: 433-440.

Sol
jr
Snnnais, L. 1981. Raices de la geologia espanola.

Mundo Cientifico, 9: 1018-1032.

16


