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DESCOBRIMENT DE LA GEOLOGIA DE CATALUNYA

PELS GEOLEGS ESTRANGERS A COMENCAMENTS DEL SEGLE XIX

LI. Sole i Sabaris C")
Rebut: mare de 1985

SUMMARY
The discovery of the geology of Catalonia by foreign geologists at the beginning

of the 19th century

The first works of foreign geologists on Catalonia, at the beginning of the 19th cen-

tury, are discussed, and the political causes explaining the delay in the knowledge of the

geology of Catalonia summarized. The first know works are those of Maclure and Lyell

on the volcanic area of Olot (1808 and 1830), and those of Cordier (1816) and Dufresnoy

(1831) on the salt mountain of Cardona. The significance is stated of the works by Pratt

(1852) and Fischer (1893) on the structural interpretation of the Catalanides; these works

were ignored by latter geologists until the first quarter of the 20th century had elapsed

(M. Riba). The influence of these early geological studies on Catalan and foreign geologists

is discussed.

La geologia catalana havia comengat a

desenvolupar-se l'ultim terq del segle xviti.

En son testimoni els treballs d'alguns aca-

demics de la Rcial Academia de Ciencies,

cis cursos donats per Josep Comes fins al

1799 i uns quints dels treballs que es pu-

blicaren de diversos academics, Comes, en

primer Iloc, i d'altres: Fivaller, Desvalls,

Tamarro. Com tambe, els cursos regulars

de Geologia, donats mes endavant per

Llobet i Vall-llosera (1769-1862), a partir

del 1835, que continuaven la tradicio ini-

ciada el segle anterior. Gairebe d'aquesta

primera epoca son de remarcar les figures

dels academics afros, com Carbonell Bra-

vo, Agusti Yanez i, especiahnent, la de l'o-

loti Xavier de Bolos, autor d'un interes-

sant treball sobre la regio volcanica d'Olot,

el 1820 (Sot_E., 1975, 1984a).

Tots aquests treballs Toren Pets bastant
isoladament i a voltes, excepte en la meri-

toria memoria de Bolos, sense gaire rela-

cio amb la ciencia europea i amb la geolo-
gic que ja havia comengat a prendre cos

de doctrina, pero que tot just s'havia ini-

ciat. La geologia que a Espanya havia co-

mencat al Seminari patriotic de Bergara,
al Reial Gabinet d'Historia Natural, a 1'A-
cademia de Mineralogia de Madrid, i a
1'Escola de Mines d'Almaden, potser esta-
va mes vinculada amb els cientffics estran-
gers que amb els de Barcelona gracies als
geolegs miners d'Almaden i de Bergara,
enviats a 1'Academia de Mineria de Frei-
berg (Alemanya) i als cientffics estrangers:
Thalacker, Herrgcn, etc., captats per la po-
lftica de Caries III. A Catalunya, sense
universitat a Barcelona, el seu estudi es
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portava a cap grades a I'Academia de Cien-
cies i a 1'ajuda economica prestada per la
Junta de Comers.

Tinguessin un origen o un altre, tant a
Madrid com a Bergara com a Barcelona,
tot resta interromput per les guerres na-
poleoniques i per les tribulacions politi-
ques que les seguiren durant el segle xIx
i que produiren el collapse de la nostra
ciencia, la qual tot just comencava a des-
envolupar-se durant el periode de ]a I14us-
traci6, en temps de Caries III i de Car-
tes IV. Aquesta intcrrupcio fou un fet
transcendental en 1'evoluci6 historica de la
geologia espanyola, el qual comporta un
retard d'almenys vint-i-cinc anys, en una
ciencia que tot gust estava comencant a
formar-se. A Madrid, el retard, sens dubte,
no es prolonga tants anys, gracies al re-
torn d'alguns cientifics hispano-americans,
a causa de 1'emancipaci6 del Nou Mon;
pero Bergara ja no es recupera mes, mal-
grat el brillant paper que havia tingut a
Espanva. I Barcelona no es recobra total-
ment fins a mitjans del seglc xix.
Aquestes circumstancies historiques ex-

pliquen 1'isolament del nostre pals durant
aquests anys desastrosos, continuats per
la politica nefasta de Ferran VII, amb el
tancament de les academies (la de Barce-
lona fou suspesa de 1808 a 1814, de 1824
a 1832, dc 1840 a 1841 i, parcialment, de
1843 a 1844) i 1'exili politic de milers de
families dels titllats d'afrancesats. No es
fins ben entrat el primer terc del segle
quan el pals recobra, fins a un cert punt,
la tranquillitat, malgrat la cua de les dar-
reres guerres civils.

El retard cientific, a causa de les per-
torbacions politiques i de les guerres civils
quc en derivaren, explica la lentitud en
]a incorporacio de la geologia catalana al
moviment europeu i l'escassa intervencio
dels geolegs estrangers en cis descobri-
mcnts de la nostra geologia. D'una banda,
els nostres cientifics topen encara amb re-
pressions de tipus inquisitorial, com en
son proves les limitacions de ]a censura
per a certes obres. Recordcm que de ]a
traduccio de la Historia Natural de Buf-
fon, feta per Clavijo, director del Museu
o Reial Gabinet d'Historia Natural de Ma-
drid, el 1785-91, en foren suprimits els
capitols sobrc ]a historia de la Terra, que
es consideraven heterodoxos. I cis acade-
mics barcelonins com, per exemple, Marti
Franques, havien d'importar dc contraban
les publicacions estrangeres. En els con-

vents les obres prohibides estaven en un
floc reservat, anomenat 1'«infernet». D'al-
tra Banda, els estrangers topaven sovint
amb dificultats per a circular pel nostre
pals. Aixi, el famos geoleg britanic Lyell,
que volia coneixer els volcans d'Olot, topa
amb innombrables impediments a la fron-
tera, segons ens explica en les seves lle-
tres; i a Barcelona, se'n sorti gracics a les
recomanacions del comte d'Espanya, que
el volgue fer custodian fins a Olot, per tal
de vetllar per la seva seguretat personal
(SOLE, 1982; ORDAZ, 1984).
Era el mateix clima d'intranquillitat que

cis geolegs de la meva edat coneguerem al
final de la nostra darrera guerra civil quan,
en moltes de les nostres campanyes, topa-
rem amb dificultats scmblants i, adhuc,
els treballs de camp d'algunes tesis docto-
rals hagueren de ser protegits per la guar-
dia civil.
Aquell clima potser era, en part, corre-

latiu a la incultura de la gent del pais, que
no entenia prou be que feien aquells cien-
tifics que anaven per Ics muntanycs. Hum-
boldt, per exemple, explica que en el seu
viatge historic de la frontera a Madrid, du-
rant el qual descobri l'existencia de ]a Me-
seta espanyola, en arribar a Martorell, es a
dir, com qui diu a Ics portes dc Barcelo-
na, una trentena de persones l'impediren
de prosseguir les invcstigacions astrono-
miques que havia comencat (a fi de deter-
minar, amb precisio, la latitud geografica
dc la localitat), car cregueren que estava
adorant la ]tuna. Un fet semblant li succel
a Valencia (BRUHNS, 1872).
Aquesta serie de fets expliquen l'entrada

tardana de geolegs forasters i que les pri-
meres publicacions cientifiques referents
a la geologia catalana no comencin fins a
mitjans de segle. Les primeres que es re-
gistren son del geoleg Cordier, del 1816, i
de Dufresnoy, del 1831. Pero, certament, la
primera es la de MACLURE (1808), el qual,
gran viatger, ressegueix Pest de la Penin-
sula des de Portbou a Cadis; pero les seves
valuoses observacions restaren inedites, a
part d'una breu nota publicada a Paris en
la qual dona a coneixer la regio volcanica
olotina.
La comunicacio de Maclure, destacat

deixeble de Werner, explica amb tot detail
les observacions fetes durant el seu viatge,
i com anotava curosamcnt, en el seu llibre
de ruta, les de tipus geologic, ics quals il-
lustrava amb tails geologies que, segons
sembla, son els primers fets o, si mes no,
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els primers coneguts de Catalunya. GIL

NOVALES (1979) ha fet 1'estudi del perso-

natge i de la seva estada a Espanya i jo

he comentat recentment (SOLE, 1984b) la

pcrsonalitat geologica del que es considera

fundador do la geologia nord-americana; a

la vegada, he rcprodu'it alguns dels esque-

mes geologics, curosament arxivats als Es-

tats Units. Aquesta breu nota de Maclure

s'anticipa a la publicacio de la documen-

tada memoria del farmaceutic oloti Xavier

de Bolos, a qui es deu realment el desco-

briment del vulcanisme d'Olot, pero que

no es publica fins el 1820, encara que, com

ha demostrat DE GARGANTA (1936), era re-

dactada de molts anys abans, pero no s'ha-

via atrevit a publicar-la.
Pero la comunicacio de Maclure no pas-

sa de ser la transcripcio del seu llibre de

notes mentre que la memoria de Bolos,

el, qual la mostra a Maclure quan encara

era inedita, es un extens i documentat es-

tudi dintre de la seva epoca, que acredita

el nom d'aquest naturalista catala. Ara be,

la nota de Maclure tinguc la gracia d'a-

traure l'atencio del gran geoleg Lyell, que

el 1830 es persona a Barcelona per tal de

visitar Clot i ens ha deixat la correspon-

dencia illustrativa del seu viatge de Barce-

lona a Montserrat, Cardona i Olot, on fou

acollit per Bolos, el qual, com abans havia

fet amb Maclure, li mostra els sous estudis

i l'acompanya a recorrer la regio volcani-

ca. Pero Lyell, igual que Maclure, no tin-

gue gaire en compte l'estudi de Bolos i,

com a resultat de la seva campanya, in-

corpora gairebe tot un capitol sobre la re-

gio d'Olot en el seu famos tractat de Geo-

logia, gracies, sobretot, a la informacio

facilitada per Bolos, pero afegint-hi un pe-

tit esbos cartografic i un tails geologics

forca interessants. Aixi, grades a la cele-

bre obra de Lyell, cis volcans d'Olot en-

traren a la geologia europea abans de la

publicacio de la memoria de Bolos (OR-

DAZ, 1984). Mes tard, el conegut geoleg ma-

drileny Ezquerra del Bayo feu la traduc-

cio espanyola del llibre de Lyell, pero

servint-se d'una edicio antiga, anterior a la

incorporacio del text sobre Olot (ALAS-

TRUE, 1983). Aixi resten explicats els mo-

tius i les circumstancies de la incorpora-

cio de la regio d'Olot a ]a geologia europea.

L'altre aspecte de la geologia catalana

que atrague ben aviat 1'atenci6 dels es-

trangers es el sail de Cardona, pots anys

despres de les citades publicacions. Val a

dir que el salt de Cardona era ja explotat

des dels temps prehistorics, com fa supo-

sar-ho la troballa d'instrumental neolitic

en el mateix jaciment (L6PEz, 1934). Ende-

mes, la sal de Cardona aflora espectacu-

larment a 1'exterior i fou intensament ex-

plotada, des dels temps antics, com a drets

senyorials dels dues de Cardona, amb con-

cessio del privilegi d'extraccio concedit als

habitants de la vila senyorial; aixi la sal

romangue cstancada, com ho esta avui, per

exemple, el tabac, fins als temps moderns,

car era indispensable per a usos domes-

tics.'
Per tant, no es tracta de la descoberta,

en sentit estricte, del salt de Cardona, sing

del seu descobriment o estudi geologic. No

sabem, doncs, donada I'antiguitat, com va

arribar la informacio als geolegs estran-

gers. A la mateixa Academia de Ciencies

barcelonina s'havien publicat alguns estu-

dis sobre el salt de Cardona (SOLE, 1984a)

per en JOSEP COMES (1786, 1787), segons

les idees de 1'epoca, ben allunyades encara

de la geologia propiament dita. Tambe en

la coneguda obra de Bowi.ES (1775) es par-

]a del sali en termes mes cientifics, reco-

llits per THALBOT (1780).
Es tractava d'un jaciment prou conegut

per la bibliografia de 1'epoca, pero com-

pletament verge en l'aspecte purament geo-

logic. Per qualsevol de les publicacions es-

mentades pogueren arribar indicis de la

seva existencia als geolegs forasters i cri-

dar-los l'atencio per la seva estranyesa. Cal

dir que, com que la sal cs facilment solu-

ble en l'aigua, ]'existencia d'un jaciment a

cel obert era aleshores un fenomen pot

conegut i digne de ser investigat, ja que

encara es desconeixien els jaciments dels

paisos grids, com els del nord d'Africa,

semblants als de Cardona, i constituia, per

tant, un mener interessant. Arreu, adhuc

les deus salades, tan frequents al Pirineu,

eren explotades mitjancant l'evaporacio de

l'aigua (Gerri de la Sal, Peralta de la Sal,

etcetera).
El primer treball netament geologic so-

bre el sali de Cardona, avui tan ben estu-

diat per nacionals i estrangers, sobretot

quan es descobri que anava associat amb

diposits de sals potassiques, fou publicat

a Paris pel destacat geoleg CORDIER (1816)

a la Societe Philomatique; amb aquest

s'inaugura una Ilarga llista bibliografica

sobre la geologia de Cardona. Jean Louis

1. Vegeu, en l'aspecte historic, el recull d'arti-
cles aplegats a La sal de Cardona. Manresa, 1980.
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Cordier (1777-1862) era un geoleg de pri-
mera fila que donava els sous cursos al
museu d'Histbria Natural, als quals assis-
tiren alguns dels pensionats espanyols,
com Vilanova i Piera, que expressa la seva
sorpresa pel nombre de senyores que hi
assistien. Cordier havia pres part en la
desgraciada expedicio a Egipte ordenada
per Napoleo i dirigida pel conegut geoleg
Dolomieu, durant la qual ambdos geolegs
foren fets presoners. Mes afortunat, Cor-
dier fou alliberat at cap de tres mesos,
mentre que Dolomieu estigue dos anys en
dolorosa captivitat. Cordier ja s'havia in-
teressat per la geologia espanyola i el 1804
havia fet 1'ascensi6 a la Maladeta.

El referit estudi de Cordicr sobre Car-
dona to poc mes d'una pagina impresa.
Comenca explicant la situacio del jaciment
a 135 m damunt les aigiies del riu «Car-
donero», enmig d'una vasta extensio de
terrenys calcaris i gresos de Sant Miquel
del Fai i de Montserrat. Diu que la sal,
que aflora, to formes tallants (avui diriem
que es el lapiaz, produit per la dissolucio
de l'aigua), 6s de colors roig i blanc i apa-
reix, enmig dels terrenys que I'envolten,
en cercle, com una ferradura de cavall. La
muntanya de la sal ocupa els dos tercos
d'aquesta mena de circ. Hi distingeix la sal
sodica, d'estructura laminar, sola o barre-
jada amb guix o amb argila i anhidrita,
distribuida en capes verticals i paral•leles,
de direccio ENE-WSSW. Alguns reinfla-
ments alteren el paral•lelisme de les sever
capes (recordeu que les capes de la sal
estan intensament replegades). Consigna, a
continuacio, que la muntanya de sal es ro-
dejada per terrenys que ell creu que son
d'edat secundaria, opinio influida pel que
devia haver observat en els jaciments del
Pirineu empotrats en el Trias. Observa
com les preteses capes secundaries es re-
drecen a la proximitat de la sal i la cobri-
rien, si es prolonguessin (no te, doncs, en-
cara, la menor nocio dels plegaments dia-
pirics que formen els afloraments salins).
Els terrenys que envolten la sal son gre-
sos micacis amb fragments de quars, i
esquists argilosos, roigs, verds o grisos,
sense fossils, pero amb alguns fragments
vegetals carbonitzats. De les observacions
acurades, dintre del Ilenguatge de 1'epoca,
que fa Cordier i que encara avui podrien
ser valides, en dedueix que els terrenys sa-
lins i gipsosos del sali son mes antics que
els terrenys que 1'envolten, sobre 1'edat
dels quals ja s'ha pronunciat; per tant,

atribueix el sali at terreny de transicio, o
sigui, immediatament anterior al Secun-
dari.
Aquesta opinio de Cordier es mantingue

durant anys, fins que fou rebatuda, poc
temps despres, pel geoleg pirineista Du-
FRESNOY (1831) en la seva comunicacio
presentada a la Societe Geologique de
France, recentment formada a Paris. El
treball de Dufresnoy es mes extens i do-
cumentat que el de Cordier, car no ende-
bades havien passat quinze anys; ocupa 6
pagines del primer volum publicat per la
nova societat. A mes de les encertades ob-
servacions que fa sobre l'estructura del
sali, creu que aquest es d'edat mes recent
de la que havia suposat Cordier (que es
qui presideix la sessio, pero no consta que
li fes cap objeccio), puix diu que la sal
pot dipositar-se en qualsevol terreny. Te-
nint en compte ]a geologia pirinenca, l'a-
tribueix al Cretaci, com aleshores es con-
sideraven d'aquesta cdat les ofites i les
margues virolades del Trias, les quals se
suposaven intcgrades a la base d'aquell
terreny.
Pero no eren unicament els geolegs fran-

cesos els qui tenien posada la mirada a
Cardona. Gaircbe simultaniament a ics no-
tes de Cordier i de Dufresnoy, dos geolegs
anglesos publiquen notes semblants. Pri-
merament Thomas Stewaert Trail, apare-
guda en les Transactions of the Geological
Society, quasi contcmporani a la nota de
Cordier (TRAIL, 1816).' La comunicacio de
Trail es semblant a la dc Cordier, adhuc
comet cl mateix error toponimic (Cardo-
nero, en floc de Cardener o Cardoner) i
algunes altres observacions fan creure que
es de data posterior, almenys en el mo-
ment de redactar la nota. Altrament, les
observacions de Trail son originals, encara
que no conte gaires novctats respecte a les
de Cordier. Assenyala que no hi ha mines
i que 1'extracci6 es fa a ccl obert; no se
sap el gruix que pot tenir el diposit salt,
pero que la seva base visible es una sal
blanca, molt pura i aprofitable directa-
ment. Remarca, especialment, l'aspecte
dels canals oberts per dissolucio de l'ai-
gua i separats per crestes tallants com
les' del gel en les geleres (lapiaz). Final-
ment, fa encertades observacions sobre la

1. Aquests dos treballs anglesos m'han estat
facilitats pel senyor Ribera Faig, a qui agraeixo
la seva gentilesa i preocupacio per la bibliografia
espanyola antiga.
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salinitat de les aigues del Cardener fins a

Manresa, reconcguda per precipitar amb

nitrat de plata, la qual arriba, a voltcs, a

matar tots cis peixos, en contra del que

diu Bowles.
La segona comunicacio anglesa es lleu-

gerament posterior a la de Dufresnoy
(HUNTER, 1834). L'autor creu (crroniament)
que no hi ha cap descripcio anglesa de la

muntanya de sal de Cardona, la qual si-

tua a Gern (Girona), i diu quc, a causa de

la guerra civil, no podra csser visitada du-

rant ant's. Remarca que cis treballadors

en fan rajoles clue envien a Sevilla per

combatre el colera; tambc explica clue un

fuster de Cardona cs dedica a fer-nc rosa-

ris, canelobres artistics, etc.; es veu que

aquest artesanat actual ja ve de lluny a la

vila. Comenta les corrues d'atzembles car-

regades de sacs do sal, que reparteixen pels

pobles del voltant. En 1'cxplotaci6 de la

sal, que ara havia passat a mans del due

de Medinaceli, hi treballaven 35 miners,
controlats dia i nit per una vintena de

guardes, per evitar els robatoris de sal.

Poca cosa d'intcres geologic tc la descrip-

cio del viatge feta per W. Perceval Hun-

ter, que sobretot es lamenta de les aven-

tures que passa, quan va ser detingut, ha-

vent do dormir quatre dies damunt la

palla i transportat a Talarn on, finalment,

fou deixat en llibcrtat.
A part d'aquesta pintoresca descripcio

del magazine britanic, hem vist que en els

treballs anteriors, mes estrictament cien-

tifics, restava obert el debat sobre 1'edat

del salt de Cardona; pero, ara no es el mo-

ment de seguir el curs de la discussio so-

bre la seva cronologia, litigi que arribara

fins als nostres temps. Pero els articles de
Cordier i de Trail sobre Cardona encap-
galen, conjuntament amb cis treballs citats
referents a la regio d'Olot, la intervencio
dels geolegs forasters en la geologia ca-
talana.

PRIMERS ESTUDIS SOBRE GEOLOGIA
ESTRUCTURAL

permeten a l'autor afinar sobrc 1'edat dcls

terrenys que troba: Oolitic inferior, a Fi-

gueres (es refereix al que avui considerem

Jurassic) i que el mapa frances donava

com a Cretaci (que tambe hi es); cis dipo-

sits alluvials de 1'Emporda, els quals con-

sidera com quaternaris; abans de Girona

reconeix els csquists metamorfics amb gra-

nit, porfirs i lava; ics pissarres son cober-

tes per potents calcaries, margucs i gre-

sos, i en les calcaries, hi reconeix encrini-

tes i braquiopodes i al scu damunt calca-

ries del Terciari inferior amb petits fora-

minifers. Numinulites, mes abundants en

Ics capes altes. Continua la descripcio dels

terrcnvs costaners, amb Orthoceratites i

algun braquiopodc escassos, el Carbonifer

de Malgrat, els diposits gipsosos de Mont-

gat i a Barcelona gresos i conglomerats

miocenics de Montjuic. Deixant de banda

les determinacions paleontologiques i pre-

cisions estratigrafiques de la comunicacio

de Pratt, moltes de les quals se citen

per primera vegada, i que be mereixerien

estudiar-ne la novetat, sobretot cal asse-

nyalar la innovacio d'aquest treball res-

pecte als treballs fets sobre Catalunya per

geolegs nacionals i forasters publicats fins

aleshores. Em refereixo a ]a presencia d'un

tall geologic de Barcelona fins mes enlla

de Manresa, en el qual es representen les

relacions estructurals de Montjuic amb la

Serralada Costanera, i lcs d'aqucsta amb

la depressio del Valles-Penedes i els seus

diposits del Terciari superior. Segueix en

el tall la interpretacio de 1'estructura do-

nada a la Serralada Pre-litoral i les seves

relacions amb els terrenys eocenics de la

Depressio Central, als quals se sobreposa

el «Terciari superior». El tall de Pratt

deixa algunes atribucions estratigrafiques
per aclarir, corn l'edat del «Terciari supe-
rior)) del Valles-Penedes i el de la Depres-

sio Central, aixi corn l'edat d'algunes for-

macions paleozoiques, la qual s'aclarira

amb el temps, pero fora de les fixacions
estratigrafiques, les quals en una gran part

estaven encara per precisar. El que es mes
interessant de destacar d'aquest tall es la
interpretacio estructural. Em sembla que

Uns anys mes tard, el 1852, una petita es fins aleshores el primer tall estructural

nota de Tangles Pratt assenyala una altra d'una gran unitat de Catalunya, els Cata-

ruta empresa per la geologia, i que crec lanids i adhuc mes enlla, de forma que

que val la pena de destacar (PRATT, 1852). compren un ampli sector de Catalunya. Tot

Es una nota que ocupa tan sols cinc pagi- i les sever omissions, corn son les falles

nes, en les quals es descriu la geologia des de la Depressio Pre-litoral i les del pla de

de Barcelona fins a la frontera, amb nom- Barcelona, aixo no obstant, cs el primer

broses observacions paleontologiques, que assaig d'interpretacio dels Catalanids i d'u-
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na bona part de la Depressio Central.
Certament que a l'epoca del treball de

Pratt existien altres estudis geologies so-
bre Catalunya, com el de MAESTRE (1845),
que havia treballat dos anys aqui, pero que
no va acompanyat de cap tall geologic ni
fa cap interpretacio estructural de les
grans unitats tectoniques. El mateix fan
EZQUERRA DEL BAYO (1850) en el seu assaig
geologic del NE de Catalunya i BAUZA
(1874) en el seu resum sobre la provincia
de Girona, text que acompanyava el mapa
que deixa inedit. Els treballs esmentats,
anteriors al de Pratt, son citats en Ia
seva breu comunicacio; pero cal tenir en
compte com es mereix la seva encertada
interpretacio estructural, car encara tar-
darem alguns anys fins que el geograf ale-
many FISC H ER (1894) ens doni la seva in-
terpretacio estructural dels Catalanids, si
mes no, en 1'aspecte tectonic de conjunt.

Pei que fa als geolegs nacionals, es
de lamentar que l'estudi estructural de
Pratt, superior al terme mitja dels tre-
balls de la seva epoca, tampoc no deixes
gaire petjada. Almenys no es citat en Ia
bibliografia tan acurada de MAFFEI & RUA
FIGUEROA (1871). En canvi, es citat en la
relacio bibliografica quasi exhaustiva de
FERNANDEZ DE CASTRO (1874).
Altrament, malgrat aquesta darrera re-

ferencia, no he sabut trobar ]a utilitzacio
de la nota de Pratt en cap dels treballs
espanyols posteriors immediatament a Ia
data de publicacio d'aquest, si be cal tenir
en compte l'escassesa de citacions biblio-
grafiques que hi ha en els treballs de 1'e-
poca. Fou certament una llastima que, com
sembla, restes desconegut pels geolegs tan
competents que s'ocuparen de Catalunya,
com Maestre, Thos i, adhuc, Almera, Vi-
dal, etc., car haurien disposat d'una docu-
mentacio estratigrafica i sobretot estruc-
tural d'una part de Catalunya, la qual no
comenga a ser mes documentada en l'as-
pecte estratigrafic fins a l'aparicio de la
tesi de VEZIAN (1856) i del treball de LA
MARMORE (1835) sobre Montjuic o el de
CORDIER (1816) sobre Cardona (SOLE
1984a).

Pei que fa als geolegs i geografs ale-
manys, menys coneixedors del nostre pals,
ja he assenyalat que cal arribar a FISCHER
(1894) per trobar una interpretacio estruc-
tural acceptable dels Catalanids, almenys
en el seu aspecte tectonic essencial, car es
el primer que assenyala la fossa tectonica
del Valles-Penedes, caracteristica que els

nostres geolegs com Almera, Vidal, Font i
Sague no hauran sabut recollir fins arri-
bar a la interpretacio correcta donada per
MARCET RIBA (1924).
En resum, Ia intervencio dels geolegs es-

trangers i la descoberta de la geologia cata-
lana, almenys en alguns dell seus aspec-
tes, es feu primerament a traves del vul-
canisme oloti, a partir del 1800, i de 1'es-
tudi del sali de Cardona (1816). Es curios,
tanmateix, assenyalar que al seu pas, geo-
legs de primera fila, com Maclure i Lyell,
observessin la muntanya de Montserrat i
amb prou feines els crides l'atencio. En
canvi, un geograf amb escassa formacio
geologica com ANTILLON (1815) en destaca
la particularitat de les seves formes i hi
dona una interpretacio gairebe correcta:
diu que Montserrat «parece un juego de
bolos, a causa de estar separados entre si
sus picos o piramides por la descomposi-
cion del gluten o bet6n que unia sus dife-
rentes piedras>>, fent allusio, sens dubte,
a la importancia de 1'erosi6 en Ia morfo-
logia de Ia muntanya santa de Catalunya.
Humboldt passa gairebe indiferent, mal-
grat ser un bon observador, per Montser-
rat. En canvi, el seu germa, el filoleg Wil-
helm feu encertades observacions sobre
l'erosio i l'enderrocament de grans blocs
que caigueren damunt d'algunes construc-
cions del monestir (HUMBOLDT, 1896). Una
indicacio, sens dubte, de l'escas interes
que aleshores es donava a la geomorfo-
logia.
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