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Sobre la geologia dels cims de Pedraforca

i sobre la tectonica del Bergueda

per

N. L1.ol'IS I LL.Alll)

En cl Holum XXX V, nunucros 6-7 del Bumi,r:ii nr: Lv INSTrrt-C1O

CAr:u.AxA t>'lltsr^^rt.^ ".crt-u:u., Val-em publicar una petita nota sobre la

f<,una microscupica de Ies calcaries del Pedraforca, en la qual resumiem

algunes observacions estratigrafiques realitzades per nosaltres en aquella

nnmtanya, fixavem 1'edat a judici nostre de ICs morgues de 1'Enforca-

dura i la de les cal caries deIs rims, i donavem algunes indicacions refe-

rents a Ilur estructura (1).

En aquesta iota C01•locav-em les calcaries i morgues que coroner

aquella forniaci6 en el Senoni i, corn feren tots geblegs que ens havien

precedit en l'estudi d'aquella muntanva (2) (3). En les calcaries havicm

recollit una serie de foraminifers, entre ells grosses Orbilolittes, de les

quals fern menciu en la citada nota i que, estudiades mes tard pct senyor

Guillem Colour, de SGIIer, a qui donem les gracies des d'aquestes ratlles,

han resultat pertanyer a les especies conoidea i discoi ten que caracterit-

zen 1'Aptia : vist i reconegut aquest error ben manifest, no ens ha es-

tranyat gens, doncs, 1'aparicio d'una nota al Butlleti de la .,ocielc d'llis-

loire A'olurelle de Tolosa, signada pel conegut gebleg senvor G. Astre(4)

corregint I errada esmentada. El que ens ha estranyat extraordinaria-

ment per tractar-se de tan iNustre corn culte gebleg es la forma agressiva

en que est$ redactada la nota, i me; encara la presencia (I'algunes ob-

servacions g(,olbgiques a nostre humil entendre erronies, que topen amb

cl coneixement profund que to el senvor Astre deIs metodes estratigra-

fics i tectonics de la muntanva en questio.

La nostra nota anterior no tenia altre objecte que resumir les obser-

vacions rapides efectuades en aquesta nnuitanya i encara gairebd limi-

tades als cinns : ben lluny de nosaltres la pretensio d'un treball a foes

que, d'altra part, la lectura de la nota no permetia endevinar.

Per a major facilitat, dividirem el nostre treballs en els apartats

quo segueixen :

A) Objecte.
B) Paleontologia.

C) Estratigrafia.

D) Tectbnica de detail.

E) Relacions de l'estructura del Pedraforca amb ]a tectonica del

Bergueda.
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A) O13JECIE

La nostra intenci6 en redactar aquesta rota no es pas fer un estudi

detallat de la tectonica del Berguedil, ni tan loll de la de Pedraforca,

Iec meves llcugeres observacions sohre la geologia d'aquesta muntanya,

publicades en la meva nota anterior, fortament rebatudes, (lurament

tractades i fins menyspreides, pcl conegut geuleg senyor Gaston Astre,

de Tolosa, m'han ohligat a una legitima defensa en la qual he pro-

curat, al mateix temps que asumir aquesta desagradablc tasca, no gens

cientifica, de destruir cis estudis d'altri, inIercalar-hi totes les obscr-

vacions que puguin dsser profitoses per a la geologia de la serralada

pirinenca, unic fi a que han d'aspirar tots els geolegs del pats o forans

que en tract in.

B) PALEONTOU>G I:1

La Paleontologia del massis de Pedraforca havia estat fins fa poc

temps poc coneguda, i aquesta i•s la causa de la collocaci( erronia de

Iii major part dels nivells estratigrafics que I'integren. Les faunes seno-

ni:me, citadel per Vidal (2), per Dalloni (15) i per Astre (16) (17) a la

part baixa del massis no donen gens de liuni a la situaciu estratigrafica

(Ills nivells dels elms : nosaltres hem recollit a les calcaries dels cims

i a les margues de I'Enforcadura una nombrosa fauna que ha estat

objecte d'una lamentable controvdrsia (1) (4).

Les Orbitolines dels cims de Pedraforca.-La fauna de foraminifers

dels cims de Pedraforca era desconeguda fins que aparegud la nostra

contunicaciu (I). El senyor Astre en la seva nota fa una documentada

relaciu de les Orbitolines : cal, perO, advertir que el dit geuleg les ha re-

collides unicament al cim inferior, detail de gran importancia, car en

ell es basa, corn veurem, iota l'estratigrafia i la tectonica del inassfs.

Les especies per ell recollides pertanyen a Orbitolina conoidea A. Gras.,

0. discoidea A. Gras ., O. lenlicularis Blumnr. i O. bulgarica Bon. ;

compara les dues primeres especies amb les de Narbona, de les Corberes

i del Delfinat, la tercera amb les del Jura i la quarta amb les de Lo-

netchs a Bulgfria. Acaba aquests arguments amb algunes observacions

estratigrafiques dels voltants de Gosol, i es referma en l'edat aptiana

d'aquelles capes que les contenen.

Els exemplars recollits per nosaltres, isolats uns (Font del Calde-

rer), empastats en la calcaria altres (cirn del Calderer), no ens perme-

teren una determinacid especifica exacta, i per aixo indicarem sola-

ment la troballa del g%nere, el qual, si bd ds on fet que a la zona medfi-

terr-irnia caracteritza el cretaci inferior, no ds menys cert que alguns

autors de reconeguda solvdncia cientifica, coin Cushman (5), els assig-

nen de durada tot el cretaci. No vull dir amb aixb que les Orbitolines

de Pedraforca siguin senonianes, ja que la determinaci6 especffica que

ens fdu el senyor Guiller Colour treu tot dubte respecte a la seva posici6

estratigr'afica, que forSosament ha d'dsser inferior al SenoniC. Tenfem

ja una nota redactada modificant les nostres conclusions quart ha apa-

regut el treball del senyor Astre.

Respecte al jaciment d'aquestes Orbitolines, hem de discrepar to-
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talment de la valuosa opiniu del (lit senyor, que le., ha trobades unica-
ment al Pollagu inferior : no obstant, es classic i cunegut de tuts els
naturals del pais el jaciment de la Font del Calderer que citem ja en
la nostra nota anterior, on les Orbilolines apareix(,n isolades. Aquest
jaciment es al peu del cim del Calderer, el mes oriental dels dos cims N.,
i forma part d'una Varga i estreta faixa que integra 1'esmentat cim del
Calderer ; per tot el seu extrem S. les Orbitolines apareixen amb pro-
fusio engansades a la roca formant veritables lumaquel•les, la qual cosa
porta, com veurern mes endavant, importants modificacions estratigra-
fiques i tectuniques que toper totalment amb ]a interpretacio del senyor
Astre.

El Dr. J. R. Bataller, que ha tingut l'amabilitat de revisar-nos la
fauna recollida per nosaltres, ha reconegut dos antozous que conviuen
amb les Orbitolines:

Eugyra Cotteaui From.

Astroccenia magnifica From.

C) ESTHA"rIGRAF]A

La troballa de les Orbitolines als cims de Pedraforca colioca aques-
tes capes a 1'Aptia ; el senyor Astre en el seu treball no parla de cap altre
cirn que de 1'accessori, passant per sobre dels altres dos que coroner el
Pedraforca, o sia el cim del Calderer (2.488 m.), i el cim superior
(2.493 m.) ; indica la continuitat de les capes de Pedraforca a la Serra
oe Cotarro, on es troben en regim anticlinal. Acaba descrivint 1'estrati-
grafia del senonia de les Set Fonts que es troba en ri'gim isoclinal i que
es, per tant, de facil estudi.

D'aquest senoniii en la nostra rota no en parlem pcrquc aleshores
el desconeixiem totalment, ja que en ella sols ens referiem a observa-
cions fetes ell els cirns, (leis quals el senvor Astre, en canvi, no dona
cap referencia estratigrafica i sols es limita a situar les Orbitolincs en
el cim accessori.

Si observem el tall geologic que publica el mateix actor, notarem,
amb sorpresa per tractar-se d'un geoleg de reconeguda valua, que al-
guns deis nivells representats apareixen sense indicacio estratigrafica :

a) Morgues de l'Enforcadura.-En ]a nostra nota precedent indi-
quem a ]'Enforcadura de Pedraforca ]a presencia d'una serie margosa
molt larninada, atribuida per Chevalier al Dania (3) i que nosaltres col-
locavem tambe erroniament en el Senoniii, si be feiem notar liar facies
marina i absencia total de les caracteristiques lacustres del Garumnia.
El senyor Astre en el seu tall no indica el nivell d'aquestes margues, Si
be sembla endevinar-se que siguin senonianes.

La fauna que nosaltres recollfrem en la mateixa Enforcadura i que
el Dr. Bataller ha tingut in gentilesa de revisar-nos es forca interessant,
tant, que n'ha promes la descripci6 i ha classificat les segiients especies,
totes aptianes :
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Panopaea lala d'Orb.

Lima Parallela d'Orb.

Exogvra (-ouloni d'Orb.

Exogyra ntinos Coq.

Exogvra cornea Sow.

Rhynchonella lata d'Orb.

Terchratula aff. prcelonga

Sow.

Terebratula Dutenipleana

d'Orb.

Zeilleriu tantarindus Sow.

Toxaster ('ollegnoi Sism.

:Aquests fossils ens pa-

lesen que It's nuu-gues de

I'Enforcadurn i Ics calcaries

del l'ullago infcrior perta-

nl(,n al mateix pis.

b) (-alcuries del clot del

('alderer.--Les calcaries del

cim del Calderer apareixen

tambe en I'esmentat tall irr-

fenes (I'indicacia cstratigra-

fica, si be sembla que Vul-

guin esser referides al Seno-

En I'apartat de Paleon-

telogia ja hens ressenvat el

j; ciment d'Orbitolines de la

Font del Calderer i les capes

amb els mateixos foramini-

fers que formen aquell cim ;

dnicament afegirem, que

aquesfes capes, fosques i ru-

blertes d'Orbitolines, son ben

visibles per al geiileg que per

qualsecu1 banda faci I'ascen-

sid al cim del Calderer, ,ia

direclament des de I'Enfor-

cadura, cn el quad cas es ta-

llaran perpendicularment, sia

escalant la grin Diagonal,

des de la Font del Calderer,

i flavors es Sel"Llit-all 1)011 ti-OS

paraIIelament.

"Iota la Ilarga cresteria

que des de I esmentat cim es

despren vers cl N E. cap a les

roques del Gat esta formada
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pcr les calcarics sobrc Orbitolinc,, i cn ^ I propi cirri ap:u'^•i^cn pruiusa-

ment escampades arrcu. :1uut•st^^s obscn;u^ions h-c^u^^n tot dubte sabre

1'rdat d'ayuest^•s colr:u-ie^, yue no ,iu^ pas ser,onianc^, ^inCi yue perta-

n^'en a I'Aplia, i sum, per Tani, lotalnxv^t identi^^uc^ a Ics se^^cs ^'eines

del Yollagu Interior, yur en i^ualt;it d<• caracte^ristiyu^^^ i condicion^ tec-

tuniyucs apareiscn nun al S.

c) Uolnmifes d^^l I'oUngri tie^reriov.-F.n contarte amb Ies calcaries

dc^l vim del (^:dderer, que fornu•n un Ilar^; barral^;e d'c^tr;its verticals

cjuc ^^, despla^a dc' ^'l^. a E., i pnr,il-0eL'unent a ^°lla e^i,lci^en tiny seri^^

de. dolomites blanyue, i compactes, en I^•s goals no hem p<i;;ut trob.u^

cap fossil. 9yuestes dolomites x•niblen concordants ;nnb ic•s susdites cal-

C:u-ie5, si be^ no ^;iisem asse^;uru-_h^i, car la annplexitat estructural de

la Serra fa esdevenir ayuest detail una mica fore ; no obstant, amb certes

reserves, provision:dnu^nt i per als fins esU'atibr^i(ics, Ies admetrem cam

a talc ; former Ia part nu^s septenh^ional do la muntan^'a, afloren als

versants A. del vim dcl (^aldercr i inte^ren en la scva lotalitat el Polla^<i

Superior.

Ayuestes roquc•s no apareisen en el tall del scnvor 9stre sons dubtc

perque el dit :u^kn-, ^;uiat pc^r la foto^;rafi:^ que public,, ignora 1'esis-

tcncia dc^l, dos rims A. ^aireb^^ p;u-ions, Pero un, c^l superior, m(s

acancat yue 1'altre no c: visible de S;ddcs i es facil de confondre ,quest

N0.0
S E E.

1 M1m

J

Islruclur^ d^•Is cims do Pcdraforca.

np. = apti,c calkses amb Orbitolina conoidea. A. Grass.
d - Dog--,er: d"lonlites blanques.
re - he [till ti tes.

'igU;Iit^tt d('11 N ( (1(' G6.,.,ol ; cal advertir que cil cl tall d(A men-

ciollat autcl- no S'c^pccifica I quin chil (,,, rcfereix, i (^.s impor(ant adver-

tir-ho, ja que un canvi litol(')gi(, tail notable com (A qLR' I-CSS('IIyTIII 110

pot pasar de'apercOm! o lio po dcixal--^^c de rclllarc^lr.

Vnicanictit podem dct(-rmimu- Pedat Waquc,,((,^ dolomites per la

;t 1,csici() entre 1c,, cldc.'tric., ;iptilmc., i els (fr(,,,os fill^ics, car, com

hem (fit an t(.1-iol-well t, no contenen c.,q) resta orgimica que ens doni

11LIIII ^061-(' i'!^,^Lllllptc ; im ob^tant, tenen gran analogia amb 1cs
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dolomites que, en igualtat de conditions estratigraf iques, refercix Peter
Misch (6) al Dogger i clue apareixen amb gran uniformitat de caracte-
ristiques al W. de la Scu d'Urgell i en general tot it Ilarg de la zona
do los Nogueres, per la quad cosa nosaltres no hem dubtat a collocar-les
en aquest nivell.

(1) Gresos de la Canal del Tercet.-En contacte amb les dolomios
del Pollag6 Superior i de le; crestes (let V'erdet, apareixen preci,ament
ett la Collada del V-erdet, ;it Iwo de In canal del matoix rum, 011(5 cape,
do gresos grisencs, foscos, totalment verticals on aquest indret, que
tunibe han passat dusapercobudes al senyor Astre i on les quals nos:aItres
hem recollit una fauna de braquiupods, determinats pel Dr. Bataller
com a liiisics ; denis, presenten totes les caracteristiques del Has d'a-
quest cant() del Bergueda, fins la presencia de sals d'estronci, molt
fregiient, segons of Dr. Bataller, en el, nuateixos nivells de la serra
del Cadi.

Aquestos capes cortinucn Hers IT. contornejant per la sera base Ies
dolomies dcl Dogger verticals, que former la muralla N. de Pcdraforca,
fins als vessants do Saldos. De verticals a la Collada del \'erdet passer a
fortament tonibades a la mu-Ala N. i acaben bussant suaument a I'ex-
ti em E. de 1a muntanva ; eI bussament, doncs, es suavitza en els flints,
i adquireix la seva minima intcn^itat a la carena.

O Garuannid del Tercet.-Les mar;;ucs virolades amb lignit tall
caracteristiques del garumniii pirinenc, que tan profusani(nt up:in'ixen
a Sables i tot at llarg del flanc N. de In serra d'en Cija i que omplen
el sinclinal senonia de roll de Trapa, no les hem vistas a la nuatoix:a
carena divisoria d'aigues de lcs walls de Lavansa i (let Gresolet coin les
representa of senyor Astre en el son tall, sin() que apareixen una mica
mds avail sota els flancs de la muralla N., (,it contacte amb els gresos
Iiitsius, 1'existencia dels quals ignera 1'esmentat geoleg, i no presenten
tampoc 1'oxagerada verticalit:at que e15 atribu(ix, sin() que bu„en no rca-
dament vers el S. i perden inclinaciu a me,ura que continuer viers l'\V'.,
tal com pa5sa amb (Is gresos liasics.

f) elbs'ocia de les 1nargues de 1'Enforeadura en el contrafort de
rota 2.234.-En el tall del senvor Astre pot apreciar-se perfectament,
cntre Its nuargues garumnianes abans esmentades i les calcaries deI con-
trafort 2.234, una serie d'estrats representats amb les mateixes caracte-
ristiques que les margues de I'Enforcadura, i col•locats at senonia. D(i-
xant a part Terror estratigrefic que ja hem posat de relleu en tractar
d'aquelIcs roques, ens es precis constatar I'absencia total d':aqu(stes
reargues o d'altres d'ani logues, clamant do les calcaries de l'esmentat
contrafort ; un clap margds de prop de 400 metres de potencia com ds
representat en l'esmentat tall no pot passar desapercebut al ge6leg
menVs eixerit, i nosaltres no I'hem pas reconegut ; ds 1116S, hem Cons-
tatat que els gresos liesics estan on contacte directe amb les cal(-Aries
del contrafort 2.234 en In corona i on els vossants de la mm-alla A. ;
(nitre (Is gresos i les calcaries s'interposa el garumnia que, degut a la
,eva plasticitat, ha estat totalment laminat en la carena on el plogament
ha tingut el seu maxim d'intensitat.
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g) Calvaries del con triter! 2.234.-Existeix, efectivament, en aquest

contrafort, que forma unit cre,ta rocalloa Hers la coma de les Set

Fonts, una serie de calvaries nmrgo,e, a Ies quals deuen referir-se se-

gurament els estrats que representa el ,emor Astre com a c8= senonia

cn aquest tall vdnen representats mob les ntatcixes caracteristiques del

vim, la qual cosa es totalment crrunia, car, coin hem Fist anteriurment

e:i el cim del Calderer, apareixen lc, c;tIi. riffs aptianes amb Orbitolines,

EOCEN.

CRETA

/ / / / Lrr - L-t.

9dr•

I I

\\
\ l N\ \ \ \ \

I

Sen.

a

DoGGER E L I 1 1 1 1

I 2 1 1 1

LIAS

100

Estratigrafia de Pedraforca.
I = Has, gresos.

(I = Digger, dolomites Masques.
ap = apha, calisses amb Orlitolines. margues amb Toxaster Collegnoi. Sism.

Sen = senonia. Calisses amb Ilippurites cf. Calmliculatus Boll du Koq, Margucs gar.

I en el Pollago Superior les dolomie_, bLi nqucs del Dogger, de qui• hcnl
parlat, roques que no tenen cap analogia amb les calvaries margoses,

-risenques, fosques, amb nombroses seccions de braquiopodes indeter-
ii inables, i amb remarcables caracteristiqLies aptianes ; nosaltres provi-
,ionalment les collocarem en aquest pis.

Ultra aixo, la interpretaciei tectbnica d'aquestes roques esta total-
nient equivocada, car, en lloc d'esser verticals com les representa el (lit
autor, busses sensiblement vers el N. i sofreixen una intensissima Ia-
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Iinforcadura de Pedraforca. Sinclinal amb nucli de margues aptianes
i flanes de calciu ies amb Orl'it olines

Pedraforca des del Casten de Saldes. Observi's la diaclasiasio a a5. S.
i els plans d ' estratificacio verticals
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thinaci(i que les posa en contacte anormal amb el gar 0111111 que apareix

a! dessota, tal com es pot veure en el tall amb que il•lustrem les nostres

obsen acions.

I)o tot aixo pot deduir-se que el senv'or Astre no ha trepitiat mail

ele cims de Pedraforca, car d'altra manera no cs comprensible la serie

d errors quo Ileugerament hem esmentat.

L'estratigrafia de Pedraforca es, doncs, quelcom diferent del que

po,en (Ic manifest el, estudi, del _;env'or Astro ; ,i del ('ollell partiu

d'aigdes do les valls de Gresolet i de Lavansa, fem 1'ascensiu fins al

Cap de la canal clel Verdet, per la carena divisoria anirem tra vossant

successivament una serio de capes eoccniques, cretaciquos i jurassique, ;

en el mateix Collell apareix 1'eocenic margus que es prolonga mcs it i'F.

reposant damunt les calcaries amb Alveolines de I'ipresia que integren

els grams bancals calcaris de la Serra de Cadi ; a Gresolet ayaaroixon

la,nibc tines calcaries grises, quelcom margoses amb A ssilina exponens,

quo lotion cssor lutocianes ; I'extensid d'aquestes calcaries cs m6s gran

roes cap a I'E. encara, constituint part de la Serra de Gisclarony, on es

troben on relaciri amb els guixos keuperians i amb les calcaries seno-

nianes.

Al damunt ('aquest eocenic apareix la serie secundaria quo ha ori-

ginat tantes interpretacions tectoniques diferents, de q0e parlarom roes

endavant. A les Set Fonts trobem, com indica el senvor Astre, el se-

noniu en regim isoclinal, constituit essencialment per calcaries compac-

tes grisenques, quelcom potents, que contenen nombroses seccions (I'Hip-

ptiritids i Radiolitids ; aquestes calcaries no apareixen unica n ont en

aquest punt ; formen una faixa continuada uniformenient per tot of

flanc N. de la Serra, a traves de la qual s'han obert lox petites tanquc,

de Ies Dogues i el torrent de les Arquedes. Al pen mateix del Santuari

del Gresolet les calcaries senonianes contenen 1Iippurites ef. conalicu-

lutus Roll du Roq. que el senvor Astre ha trobat tambc a Ies Set Fonts.

Entre aquest lloc i el contrafort 2.234, apareix el garumnia, ben

caracteritzat litologicament per la serie margosa amb Iignit, ols banes

del gUal afloren al Sot de les Arquedes on quuntitats explotables, i amb

caractoristiquos semblants als de les mines de Saldes.

Si pugem nu's amunt, travessant aquesta faixa garumniana, que

s'orosiona mcs facilment, originant pendents luaus i aglovaIs que con-

trasten anib I'asprositat del roll en calcari, trobarem do 11(10 la serie

senoniana amb Idi ntiques caracteristIques de conjunt que a la part in-

ferior, i form ant una nova araonada que destaca clo. sohto en cl relleu

margos del garumnia. Aquestes calcaries pugen fins nu^s annmt a trobar

of clap calcari del contrafort 2.234, amb el qual estan en contacte anor-

mal ; aixo es vru tan millor que les calcaries aptianes del susdit contra-

fort busses marcadamont vets el N. i estan pel canto del Vordet on

contacto anormal tambc amb el garumnia que curt de nou a la base.

La collada del Vordet, entre el contrafort 2.234 i el cap de la canal, cs

on Iloc interessauitissim per I'estudi estratigrafic comparatiu de la con-

trada, i per I'estructura do detail de la muntan}'a ; Its calcaries aptiane,

estan introduides anormalment a manera de tascoi, i intensaniont latini-
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nades, entre les calcaries senonianes al N. i les margues garuuunianes

at S., materials que, degut a in seva plasticitat, han desaparegut total-

ment en el mateix eix de la carena per a agafar mes extensio viers 1'E.,

on In compressio no ha estat tan intensa, coses totes que poden veure's

en els tails en serie del vessant N. del Pedraforca, que acompanyen el

nostre treball.

Al peu de la canal del Verdet apareix el liasic, representat per unes

.apes de gresos de 20 metres de potencia, totalment verticals, que for-

men una protuberencia grisa fosca, visible de qualsevol lloc on es miri

de perfil la carena. Aquestes capes contenen braquiopodes (Terebratula)

liasics i les sals d'estronci que gairebe caracteritzen el Has d'aquest canto

del Bergueda.

Si s'ascendeix per la canal del Verdet i es travessen les crestes fins

a] Pollago Superior, es travessaran totes les capes calcaries i dolomf-

tiques que en complexos plegaments de detail formen les protuberancies

de la carena. En conjunt, formen una gran barra calcaria que es redrew

fins a la vertical en el cim, i que va perdent coin tota ]a serie, intensitat

de bussament a inesura que s'allargassa mes at W. i a IT. En el mateix

cim les capes dolomitiques ja descrites anteriorment estan en contacte

amb les calcaries aptianes amb Orbitolines, que verticals a 1'Enforca-

dura, bussant fortament vers el S. a 1'indret de la Font del Calderer, es

posen en contacte normal amb les margues de 1'Enforcadura i ressor-

geixen amb caracteristiques semblants en el Pollago Inferior ; I'estrati-

grafia dels cims es dificil de detallar degut a la mdltiple repeticio de les

mateixes capes i its seguits canvis de bussament ; no obstant, el tall

que publiquem dels cims esmentats en donara una idea de conjunt.

Podrem, doncs, resumir, de dalt a baix, I'estratigrafia del Pedra-

forca de la manera que segueix :

JUR..vSIc : Lias.-Gresos de la canal del Verdet amb Terebrdtula. 20 m.

Dogger.-Dolomites blanques compactes, esterils del Pollago Su-

perior. 100 m.

CRET.ACIC : Aplia.-Calcaries fosques compactes i fetides amb injeccions

d'oxids de ferro, del cimi del Calderer i del Pollagci Inferior. Con-

tenen : Orbitoliiia conoidea A. Gras., Orbilolina discoidea A. Gras.,

polipers i nombroses sections de braquiopodes i foraminifers. 60 m.

Margues grises compactes amb grans de glauconia que conte-

nen : Terebratula Dutenipleana d'Orb. i Toxaster Collegnoi Sism.

80 M.

Senonid.-Calcaries grises de vegades margoses, altres com-

pactes que formen en el vessant N. una serie de graons forca des-

tacats morfologicament. Contenen entre altres fossils Hippurites

cf. canalicilaIns. 100 m.

GARCn4NLi .-Marques roges i blavenques amb lignit , sense fossils de

fdcies lacust re, amb les caracteristiques del garumnia pirinenc. Ad-
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Pedraforca; la muralla N. i els coutactes anormals del coil del V'erdel

Muralla N. de Pedraforca. Dogger = dolomites; L = gresos del lies;
S = calvaries senonianes ; G = garumnia
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quircixen grall (ICSNIVOILIpallIellt al peLl dC la IllUralla N. La po-

Uncia varia nido car sli matcHak nvdt plAstics k per tanq 061-

ment laininables.

Eoc^`tv^c: lhr^^si^i-Luteci^i.-Les series margoses i calci^ries del (^nllcll

i Serra de Cadi, quc contcncn Alrcolines, Numnwlites i Assilines i

que has d'esser referides s aquests pisos, no Ics descririm per :dlu-

nrar-se ja del nostre objectiu.

Fn la part yue dedica a la tectonics del Pedrnforri, cl senior Astrc

arriba, portal per la sera fantasia, a trcurc concluxions do Ia nu^aa sots

que a mi nu se m'h;aricn ocorrel;ut. Reprodueis I'csyuema de L•i la-

mina 11 del meu treball, i conion un accident nu^rfologic dcgut ,i la

diaclasiaciu 45° \.-S. quc prescnten lcs calcsiric; del cim del ('aldcrer

amb els plans d'estratifiraciu quc no E^stan representats en cl nuu dibuis

i que, en lloc de ruler tcnir un sinnifiait e,tructural, com li atribucis

e: sen^'or Astre, no to attic objccte yue indicar Ia di,tribuciu dots terren}'s

en la fotonrafia panoramica que I'acumpan^'a.

D'altra part indico ben clarament cn el test quc les cape, bus^en

eu alf;uns indrets men de 50", anu efcctieanunt passa a Prat do Ileo, ;i

les Set Fonts i a les Cres[cs del ^'erdet, i faig solar ben clarament tamb^^

que les capes a IEnforcadurs sun gairebc^ verticals.

Seguidament publics un tall geologic oriental de S. a \. des de la

Ribera de 1'Aigua de ^^alis fins <<l ressant S, de la Serra del ('sdi, i

indica en el test algunes obscrcacions referents a 1'esYructura del msssis

al gust refereix com a anticlinal complex en el quc distingcix els plega-

ments secundaris que segueisen : 1) Sindinal de Set Font,. l l) :1nti-

clinal del contrafort 2.234. III) Sinclim^l del ^^crdet. 1^') Anticlinal del

I'ollagu Inferior. Anem a resseguir punt per punt aquests plccs.

1) Siuclinul de Set Fonts.-Esta constituit per un nudi de marques

garunuiianes amb flancs coberts per le; capes caldiries del senonia ; esta

fortament tombat rers el S. tat com 1'indica el scn^^or Astre en el seu

tsll i hi estem totalment d'acord.

11) ,Intiilinal del conlra(urt 2.234.-EI sen^'or Astrc admet en aquest

en aquest contrafort un anticlinal el nucli del gust series les sores cal-

caries i el, flancs les capes garunuiianes, segos; pot eeure's en el tall

que el dit geole^; publics i que reproduim per a major claretat ; aquesC

anticlinal no pot esser admen per le, seguents obserracions

a) Les calcaries que integren el contrafort 2.234 no sun senonianes

com creu el senyor Astre, sine aptianes, segons hem demostrat cn el

capitol d'Estratigrafia, i no tenon la disposiciu vertical quo els dung el

dit senJ^or, sinu que busses msrcadament rers el \.

b) La serie margosa yue mares cl senior Astre al damunt de les

calcaries en giiestiu no esisteix, cum ja hem indicat Lambe anteriornu^nt,

i en el seu Iloc hi ha els gresos liasics fortament redre^ats fins s La

vertical ; i
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c) EI garumnia es troba rota aquests gresos i en contacte anormal

anlb Ies susdite, calcaries del contrafort 2.234.

Aque,tes observacions Porten de ,eguida a les conclusions que se-

gueixen :

1.a' RI fet que Ies calcarie, del cootralort siauin aptianes no exclou

Ia possibililat ct'un anticlinal, Peru el fet de pre,entar_se fallades al N.

S.

e f 2 K,..1

'Falls geologics en serie de 0. a E. del vessant N. de Pedraforca.

I = gresos de lies. d = Dogger, dolomites blanques. ap = aptia. s = senonia en gene-
ral. g=garumnia.

Escala horitzontal : I : 100.000

amb el senonia i al S. a.mb cl garumnia i bursar marcadament envers

el N. descarta ja tota possibilitat.

2.a Els gresos liasics per la seva posiciu es trobarien forcosament,
si s'admetin un anticlinal, en Lill nivell superior a les calcaries cretaci-

ques, la qual cosa es inadmissible i, per tart, inadmissible tambe aquesta

estructura ; i

3.a Els contactes anormals del garumnia amb el Has i amb I'aptia

i el d'aquest ultim amb el senonia posen palesament de manifest una
molt muds gran complexitat e,tructural que el ,enzill anticlinal imaginat
pel sent' or Astre ; aquest Hoc es precisament eI mes trasbalsat tectb-
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nicaunent de tot el masses degut al fet quo aquf el plegament va tenir

el seu maxim d'intensitat, i els materials garumnians i liasics, mds

plastics, comprimits entre les resistants masses de calcaries cretaciques,

han sofort una intcnsa laminaciu quo cis ha fat adquirir la nova actual

complexitat ; el preli•, anticlinal del V"erdot Os, dynes, un complex conjunt

do, lamiinacions It dificil entrellat, de les quals potser donee una idea

els tails que acompan^cm.

I1I) sinclinal del i'erdel.-Aquest sinclinal que assenvala tambd

en el seu tall el senvor Astre tampoc no l'hem pogut recondixer ; la

causa primordial ha estat ci fat cabdal quo el garunmuit que a parer

del (lit sonvor form aria el nucli dol sinclinal no arriba a aflorar a la

collada del Verdet, sin() que, com hens indicat, es troba fallat anib el

has i amb I'aptia, formant, per consegucnt, part del complex sistema

de laminacions do quc hem fet menciu en tractar de I'anticlinal del con-

trafort 2.234. Pal fat de no trobar-se aquest garumnit en el floc quo li

correspondria si el sinclinal existfs ja exclou totalment la possibilitat de

la seva existcncia ; ales, per si aixu no fox suficient, els gresos liasics

i les dolomies del dogger que formen la cara A. de la muralla de Pedra-

forca passer de verticals a fortarnent inclinats viers el S., co que indi-

caria una disposicio sinclinal viers aquesta direcci() i no very el N.

Aquest sinclinal, doncs, no pot tenir possible existcncia.

IVY) anticlinal de In cinta meridional.-El senvor Astre admet als

rims- un rcgimr anticlinal amb el nucli de calcaries aptianes del Pollago

inferior i amb cobertura de margues i calcaries senonianes de I'Enfor-

cadura i del Pollag() superior.

Aquest anticlinal del Pollagu inferior constitult per calcaries aptia-

nes amb Orbitolines ujuga el paper de veritable volta de la part alta,

constituint un cix anticlinal, co que convo a la sera edat antiga, per

comparacit"o amb els terrenvs cretacies nuts joves que el rodegenoo (pa-

gines 120-22). a Aquest nucli de calcaries amb Orbitolines representa ]a

unitat inferior i al matcix temps la muds meridional dels plecs que

poden distinguir-se en aquesta muntanva.n

L'autor arriba, naturalment, a aquesta conclusio considerant mds

modernes les capes que rodegen a les calcaries aptianes (let Pollag() in.

ferior ; en efecte, aim) ho suposa en el tall esmentat, on col•loca com a

senonianes les capes del cim del Calderer, essent aixi que ja hem de-

mostrat en els dos capitols anteriors la seva edat aptiana analoga a les

del cim meridional.

Segons aquestes dades, la teoria del senvor Astre no pot aparcixer

com a basada en la realitat ; si les calcaries que formen el cim del

Calderer son les mateixes que integren el cim meridional, no podom pas

ecnsiderar aquest darrer cone 1'eix de plegament de la muntanva, car

les capes aptianes del cim del Calderer no poden ocupar un nivell supe-

rior a les del Pollagu inferior, sin() quo han d'unir-se forcosament anib

elles ; d'altra part, cal descartar totalment la hipotesi d'un anticlinal

el nucli del qual fossin les margues de 1Tnforcadura per les segiients

observacions

a) Les margues de l'Enforcadura de la mateixa eclat aptiana que



I:^srrr^ciG Ca^nLn^n t^'H^sr^^atn Nnruanc ^"ul. 3G - L.a^un^^ d

Cad i Cim Ju^ieliar' Gim del Cd/d¢rtr'

\I^ssis \. de PedraForca des dcl 1'ollag^i inferior o accesori. I) Ih„der; dolomih^s;
,1c- calcarics ap[ianes amb Orbitolines; .1m = ^I.u^ques aplitines itc 1'I{nforcadura

Muralla N.-Contacte anormal del Dogger(D) nin I) c I Lit, (1)
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les calcaries d'ambdOs cims han d'ocupar un nivell estratigrafic superior

a aquests, car, si be els fossils no permeten determinar-ho per tractar-se

de les mateixes formes aptianes, no trobern al Pirineu que I'aptia co-

menci per una s(-rie marriosa, sin() que sempre to a la base els grans

bancals de calcaries zoogenes amb Orbitolines que aqui coil stitucixen els

cinis bessons de Pedraforca.

b) El bussament viers el S. de les capes amb Orbitolines it I'indret

dt. la Font del Calderer posa en evidencia el regim sinclinal dels cims ;

en efecte, les capes de calcaries aptianes verticals de l'Enforcadura,

prenen un marcat bussament vers el S. quail les observem nos cap at

1'E. amagant-se per dissort sota els detritus morrenics que baixen de

IEnforcadura ; no obstant, el detail es ben pales, coin pot veure's en la

fotografia que acompanvenn ; cal advertir, pero, que la Font del Calderer

des d'on esta presa la fotografia es l'unic hoc d'on pot apreciar-se i es

totalment invisible de qualsevol altre lloc ; no te, Jones, res de particular

que el senyor Astre, que desconeix ' els indrets tan interessants de ]a

Font del Calderer i del cim del mateix nom, desconegui tambe aquest

detail de capital importancia per tot quart es refereix a l'estructura dels

cims.

c) El bussament de les calcaries amb Orbitolines viers el S. no es

unit en el nnassis ; a la muralla N. les dolomites del dogger tenen una

estructura senthlant i el nutteix passa antb cis gresos del has, coin pot

veure's tambe en les fotogratfies que acompanyem ; totes aquestes roques

passer sensiblement de la posicit) vertical a la seva part superior a un

marcat bussament viers ci S. en la seva base, el que demostra que

aquest canvi no es local, corn podria suposar-se si fos observat unica-

ment a les calcaries de I'E.nforcadura, sin) que es general i afecta per

tart d'una manera notable I'estructura del massis.

(1) Per si aixo no bastes, altres actors que han tractat darrera-

ment de I'estructura del Rergueda arriben per canvi diferent a la ma-

teixa conclusicr que nosaltres. Chevalier, que ja hern citat mes amunt,

si be considera les calcaries coin it senonianes, d()na la interpretaci()

estructural exacta i adnnet el regim sinclinal dell cims ; i darrerament

Ashauer i Teichmuller, quo han estudiat la tectonica pre-pirinenca, hi

donee la mateixa interpretacici.

'rant per la successi() estratigrafica, per Ies rclacions amb els mas-

sissos veins, corn per Ies observacions directes, els cims de Pedraforca

palesen hen clarament on gran sinclinal tombat en la base, una mica

at S. tal coin haviem sospitat nosaltres abans d'estudiar la nnuntanva

amb mes detail i tal corn haviem indicat en la nostra nota anterior.

I)e les Jades exposades anteriorment en dedulm que el complex

de plecs que Integra el front N. del Pedraforca pot sintetitzar-se de la

ntanera que segueix :

I) Sinclinal tie Set Fonts.-L'admetem amb les mateixes caracte-

ristiques que el senyor Astre.

11) Falles de in ('ollada del Ferdet.-Conn hem (lit ja anteriormenI,

en aquest hoc es presenten, barrejats, nivells liasics, aptians, senonians

i garumnians, de separacio tectonica un xic dificil, merces a la seva
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plasticitat ; aquest sistema de dovelles, potser un sinclinal de flancs

molt laminats, representa, com tambe hens indicat, el punt de maxima

iutensitat de plegament i potser el seu eix, ja que es aci, i no al Pollag6

inferior com creu el senyor Astre, on ressurten els materials mes antics

representats pels gresos liasics que aquell autor desconeix.

III) Anticlinal dels dos cinrs N.-A partir de la collada del Verdet

es presenten amb normalitat perfecta les dolomies del dogger i les cal-

cd ries amb Orbit olives de l'Enforcadura ; aquestes capes apareixen ple-

gades tot al llarg de les crestes del Verdet, formant un gran anticlinal

laminat en el seu flanc N. que es posa en contacte anormal amb la has.

IV) Sinclinal de l'Enforcadura.-No cal afegir res mes al que hem

dit anteriorment per a demostrar 1'existencia d'aquest sinclinal. El nucli

6s de margues aptianes i els flancs tambd aptians, peril calcaris ; aquest

sinclinal cs precisament el que nosaltres hem referit sempre i el que

d6na a ]a muntanva la soya morfologia caracteristica.

V) Anticlinal del cim meridional.-Existeix, efectivament, al Po-

llag6 inferior un anticlinal, pero no corn el considera el senyor Astre, es

a dir, de conjunt per als dos cims, sin6 que, en floc d'csser l'eix del

plegament, cs un fenomen purament local que afectca unicament el cim

accessori pero que no interessa per a res els cims N.

Conclusions.-Segons tot el que hem indicat, els rims de Pedraforca

constitueixen un gran sinclinal limitat al N. i S. respectivarnent per dos

anticlinals que formen el conjunt dels rims parions ; podriem compa-

rar-los a les gepes d'un carrell geganti, formats per les masses calcirries

verticals i la depressio del mig pel nucli marg6s en sinclinal de l'En-

forcadura.

L'estructura de conjunt correspon a la interpretaci6 d'Ashauer i

coincideix en tot exactament a la nostra, ja expressada en part en ]a

nostra nota anterior, car en ella ens referiem exclusivament a l'estruc-

tura dels cims.

D) RELACIONS DEL PEDRAFORCA AMB LA TECT6NICA GENERAL

DEL BERGUEDA

La nostra intenci6 en redactar aquesta senzilla nota era, ensems

que esmenar una errada lamentable, donar una resposla clara i con-

creta a ]a dura critica del senvor Astre rebatent tot alto que ens ha

semblat topar amb les nostres humils observacions. Lluny de nosaltres

la intenci6 d'un estudi detallat de la tectonica de la regi6, estudi que ja

realitzen una muni6 de reconeguts geolegs, corn son Asahuer, Teich-

miller, Birot i el mateix Astre ; pore uns mots que el senyor Astre in-

tercala gairebc al final de la sera nota, ens ban obligat a redactar aquest

aphndix, per tal de puntu<ditzar les darreres idees sobre la tectonica del

Bergueda i al mateix temps intercalar-hi algunes observacions realitza-

des per nosaltres al flanc S. de la regi6, Serra de Queralt i Rasos de

Peguera.

A la pOgina 122 de in rota del senvor Astre pot Ilegir-se ben clara-

ment : ((El conjunt de Pedraforca Os un anticlinorum, tirat al N. molt
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Cilll del Calderer. Calcaric^ aillb Orbitolill"s alill, plcc, de 'k tali

Dolomies ^lel llogger, cerlirils, dol ^^ini tiiiperior, di^s dcl ressant A.
dcI cim ^Ici Caldcrcr
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fortaniciit, serrat cn ia basi^, fal vc,t^adoi pedkulW en M seva twel i repo-
sant al N. ,obr(! I'coco^,nic de la ^4^ric d(,I C,,,(Ii.))

TWhom sap qLl(' cls primers, (-^Iudis quc (I'mia manera concreta es

vami rowMaw solow !a wo"AmW lKinenca i en partluuhr sobn, llnte-

ressantfs,sim pi-c-Pirincti tendivii a considerar els confactes anormals com

a escates de corrimew (I(- lc^ qLltll S'CStLIdilr('11 UIM tot ^11 flarg de

ti
i

4

b
4 E

3

i

b
^'e

c^
c

b

14H gommme do PW WOW dv N "OMI & 19drammm'.
Pal - I'aleozoic; t+l - Trdsflj&sk; ap apHh *Dogpo s = somonih; g == GermunM;

e = EoC&[lic; ol Oligoc^,Jlic.

I-,s,,,,ila lioritzontal: 1 :150.000

la zones axial, trossos d'una capes unica que deuria abarcar totes la llarga
zcnui de krs Nof;ueres (6). I^,Is estudis de Jacob, Fallot, :lstre i ('iry (5)
(8) (9) (10) (1l) aixi ens ho rc^^elen, i aquesta idea de 1'escata de corri-
nu^nt persisteis fin, :A l'apariciG dell lreballs de YMer Alisch als Yiri-
neus ren^rals, sinnilt^miann^nt amb els d'Asa^hucr entrc el I,lobre^;at i
c. Ter (7) i c^ls do 13irot (12) a la mateisa re^i^i. Segons aquests darrers
estudis, el pre-Yirineu catalA, o parlant amb termes mks conerets, 1'a-
r.omenada <<zona ^^ scrie de I'edrafurca^,, no (^s una escita de an-riment,
sine un Alec diapiric ,eganti, els flancs N. i ti, del qu,d apareixc^n la-
minats cn alguns indrets on ^•a ^^sser precisanu^nt estudiat per primes
^r^;ada i on prescnta en rcalitat I'aspecte d'enca^^allament. aquesta
importa^^t confusi^i Aorta com a consequencia cl can^i total do 1'cstruc-
tura del I^crguc°d^i, que de massy de materials secundaris flotant sobre
el substr.'itum eocenic passes a esser una massy arrelnda enormement
complicad,i en els contactes i de la qual les grans serralades bergue-
danes no spin alts cosy que complesos plecs de detail.

Dos fell prinxn-dials corroboren principalnu^nt al sostcniment d'a-
questa teoria

l.^ La ^lahle vergencia.

Es, en efcclc^, un fct que crida altantc^nt I'atencid la cariabilitat dels
fronts de laminaciu, une; ^^et;ades niirant al :^. i ;titres al S., i prc^sentcn
riquesta matcisa caractc^ris^ica tots ^•Is massissos Arc-pirinencs al ]larg de
Li zone axial ; si es tract^^, d'e^cat^^^ de corriment, un front imic que
deuria ^^sser el \. posarin nx^s unilormitat a aquests fenbmens tectb-
nics, pert la discontinuitat d'aquest fet, la laminaci6 clar,_^ i continuada
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dell dos flares, posy de manifest que nn es tracta d'una capa de corri-
ment, sin6 senzillament d'un gran plec diapiric amb flares laminats.

Asahuer Pha estudiat a 1'I^;. del Llobregat, a les serres de Yicami]],

on el gran anticlinal diapiric es d'una claredat esyuematica ; ell mate-

rials triasics (keeper) mes plastics son ell que sofrei^en la laminaei6

mes intensa ; la successi6 estratigrafica clasica, pernui-trim, triasic, cre-

tacie, garumnia, eoc^^nic, es, com semprc, la interessada en ell plega-

ments ; el Llobregat segueis ]a linia de contacte anormal precisanu^nt

on afloren el, materials del keeper men^^s resistants ; lcs serres creta-

e

b

Z

.N )^1'^^^'',7,..,'_^,'.,M:'.' s
\ ^ Pe(^ ^ ^ \.rt

Tally guulbgics de Icy serres de rG, del LloLre^„at, segons Ashauer.

Pal=palcozoic; rl==pernu^t^ias; t;,=bias; cocrelacisuperior; ca=crc^laciinfe-
rior; cg=oarumni3; ci,ca,c:^=eoceu.

ciques de Alalan^ru representen la cubertura actual del Alec diapiric, car

ell materials garunuiiaus i eoccnics, han desaparegut per erosiu ; ell

retalls de triasic que ressurten antra Peocenic i el cretacie no tenon,

clones, la significaciG de finestres tectimiques, sine senzillament ].uni-

nacions, que porter cum a conseyucncia la maraca dell elements esh-a-

tigrafics restarts.

2.n Els aiabanients ^ericlinals.

Si s'estudien detingudament ell limns de ley preteses escates de

corriment s'obser^^ara que mantra en eras llocs aparei^en amb ^eritables

caracteristiques d'enrn^allanx^nt, cum passii all llocs ja esmentats do la

serra de Cadi i a Yalta ^-a11 del Llobregat (Serra de Falgars), en altres

a continuacib de ley ]aminacions del trial ja esnu°ntades apareisen el

cretacie, el garumnia i Peoc^nic, Yotalment normals, com passa amb

tota claredat al n^arge S. do la tuna de Pedraforca a sic toe al llarg

del N. de la serra de Oueralt. Ai^u constituci^ un veritable acabament

periclinal que palesu clarament I'elistencia d'un gran Alec diapiric. en

alguns indrets laminats en ell sous marges, pero mai, com s'havia su-

posat en ell primers estudis daquesta zona, una escata de corrinunt.

D'altra part, es de remarcar Pespecial disposicio de ley pudingues
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oligoceniques en el que es refereix a les seves relacions amb les zones

sccundaries plegades ; Asahuer al santuari del Cud6 i Birot a la serra de

la Clusa, ho posen de manifest en uns interessantissims tails d'aquests

A.

1 2 3 K,..,

Tails en serie de E, a O. del acabament S. de la zona de Pedraforca.

I,=Liar.Margues ambllildocerasbifrons(foarcia); d = Dogger. Dolomites; s=Seno-
niii. Calcaris i Margues; g = garunniif,; e, e: e3 = Eocen. (Ipresia-1utecif,); d = Oligocen.

Pudiugues.

indrets ; en uns i altres es revela clarament que els conglomerats oligo-

cenics, discordants en les sever capes superiors amb el secundari i l'eo-

ccnic plegat, s6n concordants aulb les capes inferiors que a la vegada

he sun amb el susdit eoci'nic ; si observem Cl punt de contacte de I'eocc-

vic amb I'oligocenic, distingiren) aparentment dues classes de conglo-
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merats : a) Pudingues concordants amb l'eocenic ; b) Pudingues discor-

dants amb les anteriors i, per tant, amb !'weenie. No obstant, uns i
altres conglonrer;tts sun els mateixos, coal ja hem indicat anteriorment.
Aquest fcl importantissim treu tot dubte sabre I'estructura del Ber-
guedit i fa totalment insostenible la tcoria de 1'escata de corrinrent ; el
Berguedft no cs altra cosa que, coal din 13irot, rare bolet geganli, del
qual els fronts septentrional i meridional scrien plecs-fallesn.

Segons aixu, podem distingir en el Bergueda de N. a S. cis plecs
de conjunt que scgucixen : 1) Sinclinal de la serra do Cadi. 11) Sinclinal
de Pedraforca. I I I I sinclinal de Cull de Jon. I V) Anticlinal de la serra
d'en Cija. V-) Sinclinal de Peguera. VI) Sinclinal de Oueralt.

1) tiini liunl do la serra de Cadi. Asahucr ad net a la serra de
Cadi, en contaete amb Its calcaries secundau-ies de Pedraforca i concor-
dant amb elles, till gran sinclinal eocenic tonrbat al S., el nucli del
qual scrien ies margues eoceniques del ('oiiell, i trls flancs let calcfn ies
cretaciqucs, leis quads e! S. lu aria drsaparegut en gran part per erosiu.

Aquest sinclinal no es visible de tot arreu, car en alguns dels Hoes
quo nosaltres hem visitat de la serra de ('.adi, es yen clarantent el con-
taete directe de ies calcaries senonianes amb les margues eoceniques
que reposer damunt de lea calcaries ipresianes amb .11s,e0lines; a nu's,
1'estructura dell tosser, potser, una mint nit's Complicada, per tal eom
les calcaries amb Issil nra exporenS de (;resolet estan en contaete directa-
ment amb lea c;dcaries senonianes, el que indicaria plecs o falles de
detail que dificulten Ia interpretaciu. A ntr's d'aixio, el llom de la serra
de Cadi sofreix partienlnritats dignes d'estudi ; a coil de Prats d'Aguilu
aparcixcn ies grans cingleres nuntrnulitiques, forntades per calcaries
amb ^117,colines, ntentre que al pas de la Roca Plana o It la canal del
Cristall, a una 'tItitud hipsometrica semblant, afloren ies margues i cal-
caries de la aerie secundaria. Aix() fa sospitar la presencia d'una falla
transversal que complicaria eI plec priniitiu.

II) sinclinal de Pedraforca.-Ja There estudiat amb prou detail
per dir-ne ara res de nou.

111) .'ini final de Coll de Jou.-A' dicer adntet tambc una gran
depressiu sinclinal, amb flancs de calcaries neocretaciques, i nucli ga-
rumnia a tot el (lane N. de la serra d'en Cija. En el flare N., el gran
anticlinal quo serveix d'enllac del sinclinal de Coll de Jou amb ei sin-
clinal de Pedraforca apareix molt lantinat i presenta un gran stye de
triasic que I'ero.itt no ha pogut encara deixar al descobert. El mateix
passa amb I'anticlinal que enllaca el sinclinal del Cadf amb el Pedra-
forca, amb la diferencia quo alit Cl lias, robant el paper (let triasic,
serveix d'eix de plegament i aflora aI pea do I:.t inuralla N.

IV) anticlinal tie laserra d'en ('ijrt. Per Asahuer i Teichmiiller
la serra Wen Cija no ds sin6 un gran anticlinal format per la serie juro-
cretacica. No obstant, al cim es recobert per Ies pudingues oligoceniques
que ofereixen Baia de continultat and) el mateix nieell dels Rasos de
Peguera.

V) .Cinclirtal de Pe t ueta.-Tdd caracleristignes analogues a] sincli-
nal de Coll de Jou, tfs a dir, flan is secundaria i nucli garumnift, que
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Las con Iactes auoriuaI, de la Lola de. Pc (I ialore a,), aI ^ salt S. de Is Iiosos de Peguera,
des del cami de la Cos a lie les I.losanques

otc:9ocenLc..

I:splicacio de la fotografia anterior
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aflora al mateix poble de Peguera amb flits de lignit intercalats en les
margues roges . Es recobert tambd , com l'anticlinal de la serra d'en
Cija, pels conglomerats oligocenics.

VI) Sinclinal de Querah.-Aquest sinclinal ds un dels plecs mds
interessants del complex conjunt de plecs del Bergada , car en ell ds on'
existeix 1'acabament periclinal del N. de Berga, una de les proves de
la presencia d'un plec diapiric geganti en el floc de la pretesa escata de'
corriment. Aprofitem aquesta ocasib per a transcriure algunes observa-
tions que hi realitzarem durant els anys 34-35, que difereixen en els de-
tails dels estudis d'Asahuer , pero que estan totalment d'acord amb ell en
I , interpretaci ' de conjunt.

ESTRATIGRAFIA

Licisic .-El liasic no havia estat trobat en cara en aquests vessants ;
amb el senyor Villalta, de Barcelona, hem heconegut ]a seva presencia
of peu mateix dels Rasos de Peguera damunt del Santuari dels Porxos ;
si des d'aquest ]roc agafem el cami de ]a Cova de les Llosanques que
puja diagonalmente vers el NW. travessarem una serie de capes calva-
ries fins al collet margos, que s'enfronta amb la gran massa de pudin-
gues que coroners els cims ; en aquest collet apareix el lies amb carac-
teristiques definides ; esta format per un petit clap de capes molt lami-
nades i contd una munio de fossils que el Dr. Bataller td actualment en
estudi ; no obstant, hi ha reconegut l'llildoceras bifrons, quo caracte-
ritza el Toarcia ; a mds, abunden'altees ammonitids, braquiopodes (Tere-
bratula, Rhvnchonella, Spiriferina) i lamelibranquis.

Malgrat l'alteraciO tectonica, hi distingim trey nivells de baix a dalt

a) Margues gresoses grogueliques amb braquiopodes.
b) Gresos tous amb Ilildoceras bifrons.
c) Calcaries grises amb crinoideus.

Dogger.-Atribuinl a aquest nivell una serie dolomitica que es troba
concordant amb el has a sobre i a sota del mateix com englobant-lo. No
contenen cap fossil, pero presenten el mateix aspecte de les dolomies de
Pedraforca quo provisionalmente hem atribuIt al Dogger, i, corn que la
seva posicib estratigrafica ho permet, les hem referides a la mateixa
eclat. Aquestes dolomies bussen fortament viers el N.

Cretncic -blaestrich tici .-Hem reconegut aquest nivell al peu dels Ra-
sets al damunt de la Font del Tagast prop del Santuari de Corbera ; esta
representat per unes capes calcaries i margoses que contenen Picnodonta
vesicularis Gold., ammonitids, Beleninitids i Lamellibranquis. Aquestes
capes no tenen una continultat clara cap a 1'W., ja que al cami de ]a
cova de les Llosanques la serie calcaria i margosa que es troba sota de
les dolomies del Dogger no td identificaciO amb les de la Font del Ta-
gast.

Senonid en general.-A1 Santuari dels Porxos I'eocenic apareix en

contacte amb una serie margosa i calcaria, que forma un conjunt de
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graons en els estreps mds baixos dels Rasos de Peguera ; a la base hi ha
calvaries margoses, molt bituminoses, que passen en la part superior a
bancals calcaris sense fossils. Nosaltres, per la continultat de la serie
senoniana que apareix amb totes les seves caracteristiques a Espinalbet
i a ]a Font Negra, les hem posades en aqucst nivell.

El garunuiia i l'eocenic que formen una Ilarga faixa tot al llarg de
In serra de Queralt apareixen amb les caracteristiques ja conegudes i
han estat citats ja d'antic per Vidal i descrits darrerament per Asahuer,
per la qual cosa no en diem res de nou.

TECTONICA

Des dels primers moments que s'observa la morfologia do la
regiu es reconeix de seguida la gran complicaci6 tectonica que ofe-
reixen tots els nivells quo l'integren. Els grans bancals de l'eocenic
inferior i mitja que integren la Ilarga Serra de Queralt, continuada a
]'W. pel serrat dels Lla fires i el del Grau, apareixen verticals en el

primer hoc i van suavitzant-se a poc a poc on el seu bussament a mesura
que els retrobem mds al N. i mds a 1'W. Sota el poble d'Espinalbet bus-

sen fortament viers el N., i en el Pla de Campllonc tenon ja un bussa-

ment molt mds suau. Pel vessant S. de la serra de Queralt, en canvi,

va suavitzant-se tambd el bussament fins a posar-se horitzontals en con-
tacte concordant amb els conglomerats oligocenics que al Santuari del
Cud6 i a in serra de Busa, ofereixen les caracteristiques que ja hem
esmentat anteriorment.

Damunt ]a faixa eocenica de la serra de Queralt apareix la faixa
garumniana : aquestes margues rogenyues, que a la Font Negra i a
Espinalbet sun normals, apareixen laminades mds anuunt, al Pi de les
Tres Branques, de tal manera que alguns indrets arriben a aprimar-se
taut que fins semblen desaparc'ixer.

Si des del Pla de Cainpllonc seguim el canvi de ferradura que porta
fins al Santuari dels Porxos, o si des d'Espinalbet pugem fins al Santuari
do Corbera, trobarem a tot arreu la serie eocenica plegada en sinclinal
de flancs de calc<Iries nunnnulitiques i nucli de conglomerats, que des de
Ii Figuerassa fins als Porxos forma una serie de plecs longitudinals que
provoquen ohs continuats canvis de bussament d'aquests estrats.

Una cosy semblant passa amb el senonia d'Espinalbet, que es troba
en regim anticlinal, tombat fortanient al S. i reposant normahnent en el
seu flanc inferior amb el garumnia ja esmentat ; en canvi, en el seu
flanc N., el garumnia, dogut a la seva plasticitat, apareix totalment
laminat, i los capes senonianes suporten directament les calvaries num-
mulitiques sense I'intermedi del garumnia.

Un .dire detail interessant ds la posici6 i el paper del has, englobat
entre els bancals de dolomites del Dogger, el qual conjunt evidencia un
anticlinal molt laminat, del qual el nucli de liasie marg6s, ds el que ha
sofert en In laminaci6 ; aquest anticlinal apareix ben visible al collet
de damunt (lei Santuari dels Porxos en el canvi de la Cova de les Llo-
sanques, pero mes a l'E. s'amaga per laminaci6 tambd sota el flanc N.
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del sinclinal eocdnic, i aquestes capes estan en contacte amb el senonia.

Aquests retails de Basic, com cis que ja hem citat a Pedraforca,

tenen, a judici nostre, el mateix paper que les taques de Keuper que

amb igualtat de circumstancies apareixen en determinats i prou coneguts

indrets de Gbsol i de la ribera de I'Aigua de Valls, i que en un principi

foren interpretats com a finestres tectoniques. Quan I'erosio no ha estat
prou intensa perqud el keuper arribi a aflorar, premsat entre les cal-
caries que generalment I'engloben, el lias, que ocupa un nivell superior,
apareix amb Its mateixes circumstancies i td, per nosaltres, la mateixa
significacio tectunica.

D'aquestes lleugeres observacions que transcrivim es dedueix, que
1'acabaunent S. de la <<zona de Pedraforcaon conserva la mateixa estruc-
tura complex, clue CI front N. ja estudiat anteriorment i fins hi aparei-
xen aiguns dels mateixos nivells estratigrafics. La concordanca del se-
nonid amb el garunmid i la d'aquest amb l'eocdnic posa de manifest
1'acabament periclinal que hem esmentat en comencar aquesta darrera
part del nostre treball i evidencia I'existdncia del gran piec diapiric, ima-
ginat per Asahuer i de possible existdncia, segons el dir del senvor Astre.

CONCLUSIONS

1.3 La gran niassa de calcdries secunddries i tercidries, formida-
blement plegades, que integren la comarca del Bergoedd, no es una

massa flotant sobre el substratum eocdnic, sin6 que estd arrelada i for-
mada per Lill gran plec diapiric laminat en els flancs.

2.3 La complexissima estructura de detail es resumeix en una sdrie
de plecs anticlinals i sinclinals, que de N. a S. es succeeixen ininter-
rompudament de Pun a l'altre flans, originant intenses laminacions, amb
desaparicio, de vegades, del has i aflorament (let keuper, i altres vegades
allorament del lias per efecte de menus intensitat de laminacid o de
menus erosio.

3.° EI massis de Pedraforca <Cs un dell grans plecs que integren la
zona de Pedraforca i no pot considerar-se arrelat ailladament, sind que
forma part del gran pies diapiric que Iiem admds anteriorment i integra
ona part interes.untissima de I'estructura de conjunt iiI Bergoeda.
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