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Corn a consequencia d'aquest raonament demanen que es deixi en
suspens Is campanya de sembra de plantes que es projecta en la cornarca
del Montseny ja que estem convenFuts que no podria portar a altre resul-
tat que a la confusi6 en els eshidis cientffics fitogeografics.

S'acorda que per Is Presid encia es dongui compte d' aquesta comuni-
caci6 per a els efectes conseguents a I'entitat encarregada de la distri-
buci6 de les flavors per a ((La cruada de Is Flor camperola».

TRERALLS ORIGINALS:

COGI NA,A.: S o bre Carabogeografia hispana (COI . CARARIDAC) . Una ano-
malia. Un no n l nou.

No havent mes assumptes de que tratar el Sr. President aixeca Is
sessi6 a Ies 19,50.

Les lades assolides pels metodes universals de Fedorow

XI

La dclerntinacid dels Feldespals i liars oracles

per

^. MARCET RIBA (1)

La precisi6 obtinguda ell Ies recents investigations dels feldespats
de Ies roqucs ha estat assulida rlmb I'aplicaci6 dels genials metodes pro-
posats des de 1894 per FEOOROw i exposat en alemauy de 1896 a 1898 en Is
seva important obra Unirer:salnretlrode and Feldspathstadien, metodes
d'una remarcable simplicitat i elegancia, com ha fet remarcar Mille. CA-
RRASCO , qne hau per nes obrir noes horitzons a la ciencia petrografica.

L'aplicaci6 dels metodes universals a la determinacid de les Ileis de
macla ha assolit en els darrers temps una notable importancia, per Is pre-
cisid en que es fixer i per iudicar, per altra part,l'especie mineral6gica de
la plagioclasa, dollar a I'ensems el percentatge en anortita d'el la i per-
metre la deduccid de les relations que uueixen Ies macles a la composici6
dels magmes, s Ies condicions de consolidaci6 i al jaciment.

EI gran petrbgraf rmis utilitza Is plativa leodolltica que ell idea en
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189fi; amb ells fixava la posici6 dels diversos elements cristal'lografics
en la projeccio i hi deduia I'extinci6 de deternlinades sections, que Ii do-
nava, en els diagranles de Max ScnusrER o en el roes complet de For(g,(t,
la naturalesa de la plagioclasa; o be deternlinava I' angle que feien els
eixos optics (leis diversos cristalls nlaclat.., tal com feia BecKE pels Int-to-
des usuals. Els sen, deixebles i col laboradors cumpletaren i perfecciona-
ren el sen me.tode, NIKITIN especialment, aixi com SIRAIONOWIrcH Ussow,
Boi IIRFw, BEI.JANKIN, LODOICHNIKOW, NIKOLA IEW i entre altr-es. Coln Lonor-
CHNIICOW ens ha fet remarcar, WARDANLANZ la major part dels estudis realit-
zats sohre el nletode universal a ('estranger, han estat acomplerts des de
molt tem1s a Russia.

El petrograf suis Dul'ARc de retorn dels seas viatges d'estudi a Pe-
trograd en 1910, on estndia amb Fenoaow i NIKIIIN aquells metodes,
introdni i desenrotlla la nova tecnica de FEDOROw a la Universitat de
Geneve, ajndat del sea col laborador R. SABOT i des de 1912 still apli-
cats per ell i els seas deixebles, ressorrint els treballs que honoren I'es
cola sn ssa degut, especialment a SABor, SIOo, FAVKE, CARRASCO, BoRi.oz,
REINIraRa, Gv-IN i O. LIANOFF. Recentmelt, els prof. DIII'ARC i REINHARD han
resurnit els metodes I,)licats a I'e,lnentada escola i els perfeccionaments,
introduits en ells.

Gran no:nhre de petrografs d'altres pa'issos van a fruir a 1'escola mine-
ral6gica del Prof. DIIPARC els resultats i coueixements adgnirits; nc,sal-
tres, que en retornarem a comencaments de 1922, aplicarem i introduirem
al nostre pals els metodes universals de determinaci6 dels feldespats i
Ilnrs ntacles a I'estudi de diverses rogues de Camarena, Bagnr, Ferragnt i
Eivissa, donant a coneixer en 1923 els resultats adgnirits, en les puhlica-
cions de la Facnltat de Ciencies de la Universitat de Barcelona i especial-
ment en la INSIIrucj6 CAI ALANA n'H1si ORIA NAI I'RAL.

ORHFI-A a Madrid parla dells en 1922, sense oferir no obstaut cap
determinaci6, introduint-los a I'Institut Geol6gic d'Espanya.

De;pre,,els metodes universals de determinaci6 dels'feldespats i Ilurs
macles s'inicien en diferents paisos: ScHLOSSoACHER, REINIIF:I.NFR, Wr FIN(-,,
HFRRViANN, BERes, ERNS( (1919) a Alemanya; STANCnT (1922) a Rumania:
CARSFEN (1924) a Noruega; PERRIER (1924) a Italia; KRISHNAN (1924) a Angle-
terra i India anglesa.

La base de la bibliografia es naturalment la labor de FEOoROw, sinte-
titzeda especialment en I'obra esmentada(1896-8) i en les de NimlIN (1911-2)
SIRNrONOWIrcu (I8):)) i Uisow (1910),escrites en Ilengna russa,com Ia qua-
si totalitat dell treballs publicats per l'escola russa. L'escola suissa, ohra
de DurARC, ha donat la tesi doctoral de SABOI , Elude sur les /i /dspul/n
(1915) manuscrita, extractada en el recent trebaII Les 1'eldawlhs (,/ It's
ntethodes de Fedoroff (1922); I'obra de G A. FAVRF. Technique de la Me
'bode Universelle de .H. de Fedoroff (Application de la Plutine Universe-
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He a la determination des Plagioclases (1917); la Tesi doctoral de Mile.
CARRASCO, Conirihation d 1'elude des macles deg /eldspaihs au ,,,open de
la methode de Fedoroff (1919); i especialment les dues obres cinl de DUI'ARC
i RI INIARD, La ,ilefhode de Fedo'off et leer applicalior, i, la determination
des plagioclases, i La determination des plagioclases duns les coupes
minces (1923) publicades recentnient i que resumeixen,conl s'ha dit,la labor
de I'escola su'issa, i que coin esperen els autors, contribuirau, d'una ntane-
ra decisiva a la difusi6 de utetodes d'investigaci6 tan interessarts i d'apli-
caci6 tan seuzilla i distingida. Constitneixen, indubteblement, treballs it-
dispensables a qui vulgui imposar-se en els nons torrents de Ia petrografia
moderns. Les obres de ROSENRUSCH-WOLF] NG 31147ock'0pisc11e 1'hpsiogra-
phie der petrographiach n'ichlijen Jlineralier, ( 1924) i de RNRFK A1f1,'1-osd'o-
pi.sche Jlineralhestinunung mit Hilfe der llniversaldr•ehlisclm,ethoden
(1924), publicades encara rtes recertment, difoner, aquests metodes a I'es-
cola alentanya. PLRRIkR (1924) a Italia i KRISHNAN (1924) a Auglaterra en
poser els fonaments.

Di verses 1 esis doctorals ban estat bastides amb I'aplicaci6 d'aquest
ntetole; Sxror, sabre els feldspats i Ilurs macles; Mile. CARRASCO, Conti i-
buint tantbe a I'estudi de les macles dels feldespats; RFINIIR_I,MER, sobre al-
gunes diorites de I'Odenwald i alguns metodes petrogrefics, GY'SIN, sobre
algnnes rogues dek Urals,Rouioz, it I'estudi de les plagioclases de les
rogues efuslves;

Simplificacio i modifications de la projeccio dels feldespats. Les
dispositions generals dunades a cuneixer sobre la projec66 thin cristall
qualsevol, son aplicables naturalntent als feldespats, amb la particulari-
tat,per6,d'adlnetre una serie de simplifications i modifications degrades a
circuwustancies especials.

Per nun part, el baix Index tie refracci6 del feldespat i,per tent,la pe-
tits diferencia existent entre el sea index i el dels segments hemisferics
de la plating teodolitica, permet adopter els angles ob,ei vats. sense pro-
eedir a llur rednccio. SAUOI', per altra part, en vista de les macles
i de les variations de contposici6 quintica d'aquells minerals, introdui una
serie de silnpiificaciuns i modificaeions als metodes inicials per tal de
presiar-se a in estudi rues rapid i amb In minima cause d'errada. Els profes-
sors DUPARC i RI-INn\RD dullen a cuneixer tanlhe els perfeccionaulent, i
silnplificaciuns apurtats als metodes durant el curs de Ilurs investiga-
ciuns.

S;aor prupusa el eativi de co)rdenacles dels elements de la projec-
ci6, ads hunt les Cuurdeundes polar, dal, pots de cares i eixos tan sols,
AenSS dib lixsr els plan, corre;pouents, Io que simplifica force la projec-
66, especialinant en I'eshldi de cristalk zunars i ulaclats.El canvi de coor-
denades, a jai ('ell, simplifica cunsiderablenlent el treball i evita les
causes d'error i permet tantbe procedir at Calcul amb les diverses dudes.
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Per tal d'evitar errors fixa la posici6 del pol superior, adoptant en conse-
qucncia tin sentit son d'inclinaci6 del disc. Segous ell,la representaci6 dell
poll es perfectament suficient i Ines l6gica i els problemes es poden re-
soldre rapidameut i c6modament amb el compas de tres puntes Creu que
es absolutament suficient d'indicar la posici6 dels eixos rebatits sobre el
cercle de base.

Els prof. DUPARC i REINIIAIRD adopter aquestes perfecciotis i sim-
plificacious en determinats casos complicats, fent exclusivannent els re-
portatges amh el transportador de \V'ui rr i recomanen que en aquests
casos es faci In projecci6 de cada n acla en talcs separats, tan tom fern
nosaltres, utilitzant ^movirt tintes diverses per distingir ens dos individus
que formen la macla. Els exemples que aquells professors ofereixen s6n
ben interessants i instructius.

FeneROw,per tal de simplificar Iii projecci6, orientava la macla posant
perpendicular el pla d'ella a I'eix I, lo que permet Ilegir directannent leg
coordenades d'cll respecte els eixos de I'el'lipsoide, i els signes res-
pectins.

La investigacio dels feldespats .-Els metodes universals han estat
aplicats d'una nnanera especial a I'estudi dens feldespats i notablement a
Ies plagioclases.

La projecci6 (lei feldespat estudiat facilita extraordinariament, en
efecte, la seva determinaci6 i precisa la familia a que pertany; permet,per
altra part, descobrir els nuclis o zones de connposici6 diversa, nroltes vol-
tes corresponenrs a altres tipus feldespatics.En general,hi ha hagut tin cert
favoritisine per ales plagioclases, encara que, de vegades, s'hagin deter-
nninat tambe les orloclases en general. PERRIER ha insistit en la dife-
renciaci6 de les ortoclases de le,; plagioclases, i d'aquelles entre elles en
roques alcalines . GYSIN ha fet observations en el mateix sentit. NisiriN to
en compte tarnbe els feldespats essencialment potassics, ortosa, ortosa
sudica i microclina. Nosaltres hem aplicat els metodes sense distinci6,mos-
trant-nos en ocasions resultats no previstos en roques sobretot riques en
especies alcalines.

La basicitat de les plagioclases I Ilurs variations .-L'aplicaci6 dets
metodes universals ha pernres deduir la basicitat de les plagioclases es-
tudiades en diverses preparations de les roques i les variacions corres-
ponents.

SAHOr fetr tots mla serie d' Ibservacions sohre In basicitat dets cristalls
zouars i en els de les roques de dos temps de consolidaci6 especialment
i sabre les variacions de la basicitat en cristalls d'una nrateixa rota, es-
rabliut tuna serie de Ileis en qt'-, relacionen les esmentades variacions anlb
el caracter mes o merry leucocrata d'ella i amb la seva rapidesa de consoli-
daci6. GvSIN dedtui en I'estudi de certes roques de I'Ural tines taules .lue
donee labasicitat de les plagioclases dels gabros, de ley roques profundes:
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la basicrtat minima, naa.rima i mitja (aritmetica) aixi com els limits de la
variaci6 de la basicitat de les plagioclases d'una mateixa roca correspo-
neat diverses sub-families gabriques. Ws tent generalitza les investiga
clues a altres roques i als microlits de roques efusives

[)ul'aitc It t dedicat especial atenci6 ales plagioclases de roques filo-
nianes. BORi.oz, en el sen estudi sohre les plagioclases de Ies roques efu-
sives, ha estudiat prof undament la basicitat dels fenocritalls i microlits,
completant les recerques de GvsIN. En les nostres deterntinacions donenl
sentpre naturalrnent la basicitat de is plagioclase, perb,ademes, indiquen)
la seva variaci6 per Ies oscil'lacions dels percentatges d'anortita i de Ies
constantsbptiques i de la influencia estudiada especialment per SAitOT en
llurs investigacions de termes potissics en la compOsici6 d'ella.

Les macles dels feldespats i en especial de les plagioclases.- La
major part leis conrenadors dels metodes universals han tet especial
aplicaci6 dells a la determinaci6 de Ies macles dels feldespats i especial-
ment de Ies plagioclases.

Gran hombre d'investigadors donee en llurs sintesis sohre la de-
terminaci6 dels feldespats pels metodes universals, one idea general de
Ies diverses nfacles i les ordenen ben sovint en quadros per tal de facili-
tar les recerques. Nosaltres. despres de consultar especialment les dades
de SAUOr, Mlle. CARRASCO i ScuLOsS-MAC11FR i als quadros i observacions de
Dupwc I REINIIARO, Beeoi , Wl)LFINO, HFRR,MANN, CARSI EN, PERRIES i NuaIIN

referides especialment al metode universal, hem compost el que donem it
cont)nuaci6, pie cornpren Ies diverses macles de lee plagioclases que cal
tenir en contpte en les recerques petrografiques. Cal remarcar, perb, yue
elles poden as ociarse de diverses maneres sense que tinguin aquestes
associacions de macles el caracter d'elles; I'aplicaci6 del metode de FEDO-
ROw permet distingir sernpre Ies niacles registrades i separar les associa-
tions.

It Parts I, 11, 111, veure BUTI.I.ITi, febrer de 1925, pp. 54-59; IV, V, VI, luny, pp. 157
162; VII, nuvembre-desembre, pp. 211-216, 251-259; VIII, IX, desembre, p 2;0; X, nuvembre
de 1926, pp . 147-150.


