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En una nota titulada Le probleme (le Minorque (6) vaig exposar,

fa uns deu anys, el resultat dell nostres coneixements geolbgics sobre

aquesta ilia. Despres dels treballs d'HnnMITE, NOLAN, TORNQUIST,

I16RNeS ('), no quedava gran cosy per descobrir en els grans trets

de la geologia, peru romania (i encara roman) en foscor gairebe coln-

pleta tot el que fa referencia a les relacions de la dita ilia amb les

veines i amb el continent.

Sens dubte, no es trobara la clan del problema solament amb
1'estudi de I'illa, sing nutjancant un coneixement mes detallat de In
geologia del conjunt de in Mediterrania occidental. Un major examen
de les diverses hipi)tesis que encara poden fornnllar sobre 1'enlia4
d'aquestes regions ens permetriu destriar aquelles que no coincideixcn
amb la realitat.

Entre les teories figuren les de KOBER (13, 14), formulades des

de la seva ciltedra de Viena sense contacte de cap mena amb els fets.

Admetien complicadissims enlla4os (13) entre les serralades sub-

betiques i Ilur contintiftat per Mallorca, les cadenes iberiques, el

Pireneu i els Alps de Provenca, sense tenir en compte les difercncies

tonamentais d'estructura geolbgica que existeixen entre aquestes ser-

r ilades segons tindrem ocasio de veure mes endavant.

STILLS (28) obra amb mes encert. EIs deixebles Ilurs hail estudiat,
sota In seva direcciti tebrica, les serres que hi ha entre la Mediterrania
i In mar Cantabrica. Abans d'emprendre aquesta obra STILLE va pro-
posar una hipbtesi sobre I'enlla^ de les serres d'aquestes regions.
Despres devia rectificar, seas dubte, aquella interpretacili inicial.

Cada a pot fer el mateix des del seu camp de treball. I fa dell
anys que, des de la meva modesta esfera, vaig prosseguint estudis;
amb el qual trebali ja es poden eliminar algunes hipbtesis tenint en
compte els descobriments dels altres i els meus propis.

(I) Vegen la bibliografia completa en (5).
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P. TEantrea admetia la continuacio dell plegaments subbetics des

de les Balears fins als Alps de Provenca.

KOBER, despres d'abandonar la seva primera hipotesi (13) de

I'enlla4 en colze de la serralada de Menorca fins a la iberica , conti-

nuant-se despres peI Pireneu , admet parcialment la relacio directa de

les series subbetiques amb la re-i6 tirrena , mentre STILLE (21) suposa

I'enllac de les serralades subbetiques amb el Pireneu . En aquest cas
els Pireneus serien una cadena doble.

Al contrari del que acabem de dir, STAUB ( 20) ha admes senpre

lit continriitat tectbnica directa de la cadena alpina des de Sicilia fins

al S d'Espanya, passant per Mallorca i Eivissa, tal com jo, des del

punt de vista estratigrafic, havia admes la continuacio del geosincli-

nal des de Sicilia cap a les Balears i S d'Espanya.

En una rota recent (8) he discutit la hipbtesi relativa a lit cadena

iberica, a base de les observacions dels geolegs alemanys (1, 9, 15,

16, 17, 18, 19) i la meva prbpia experiencia.

Resumint aquesta giiestio, es poden adnuetre coin a fets compro-

vats els segfients , que ens han de servir per discutir la questib de

.'4cnorca:
I. Les serres que formen la cadena iberica no pertanyen de cap

nanera it Line zona de sedimentaci6 geosinclinal.
2. Els pleganents Ilurs no interessen sing els terrenys que

recobreixen cal sbcol hercinia , el qual apareix localment , si be acusu,nt

caracter inenys important que it] Pireneu , pert d ' estil seniblant
(I G bis, 8).

3. La cadena iberica fineix als Montes Obarenes i potser el
darrer contrafort seu esta relacionat amb els Pics d ' Europa , per() mnr
amb la radena pirenaica.

4. Es molt poc versemblant que aquesta cadena iberica hagi

continuat fins a Mallorca , puix que ja en la zona costera de Castellci

predominen les linics directritis de la serralada costera catalana. En

tot cas, en el substrat de la part autbctona de Mallorca (5) hi liaura

algunes ondulacions de tipus i edat iberics, tal coin les anteburdiga-

lianes de lBanyalhufar; perb els eixos que van adre4ats de N-NW it

S-SE no tenon res it veure amb els plegaments alpins de les Balears,

la direcciti dell quals es S\V-NE? i 1'edat es posthurdigaliana.

5. La cadena pirenaica es tin plec de fons dirigit des del fons

del golf cantabric fins it Provenca, format durant I'Eocen. No hi lid

possibilitat alguna de continuitat entre la cadena subbetica i la pire-

nenca , per esser la primera d 'origen geosinclinal i d'edat postburdiga-

liana o almenys postsanoisiana.
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Aquestes cinc proposicions eliminen at mateix temps les interpre-

tacions antiques de STU.Ln i de KOBER.

Entre els lets relacionats amb el problema es precis remarcar dos
punts importantissims.

Seguint el litoral, la serralada costera catalana s'esten des del
NE de Barcelona fins al S\V de Caste116. Entre Granollers i I'Ebre les
seves dislocacions revelen una empenta energica cap al NW, i el
nostre eminent consoci Bartomeu DARDER (2) i W. ScHtzu^: r. (17)
descriviren cavalcaments locals en aquest tros. La intensitat de I'em-
penta sembla disminuir entre I'Ebre i Sagunt, aixi corn at NE de
Granollers. Per la seva edat i orientacio, aquella serralada costera
sembla relacionada amh la cadena subhetica. Aquesta darrera s'estk
des de la provincia d'Alacant fins a Mallorca. La seva vora externa,
enfonsada rota la Mediterrimia, separa la part visible de 1'esmentada
cadena, uns 120 quiliimetres en linia transversal, de Ia serralada
costera catalana. 11om pot admetre amb facilitat qtie la formacio de la
serralada litoral es una repercusiu externa de les empentes alpines.

Perin ja horn sap que, malgrat la seva perllongaci6 morfologica,
la cadena subbetica no sembla relacionar-se amb Menorca, car en
aquesta illa les dislocacions corresponen a ima direcci6 N-S dels eixos
i a una edit anteburdigaliana, mentre que a Mallorca els darrers
paroxismes sdn postburdigalians.

Al mateix temps, a Mallorca, i especialment at N de la badia de
Potlensa, les escates s'orienten una mica ni ^s al NE que a la resta de
la serralada principal.

Aix(') permet suposar que la continua,J6 de les dislocaciuns de
Mallorca hagueren de passar entre la costa catalana i Menorca, segons

opina STrLI.t•: (21). En aquest cas, Menorca es relacionaria amb una
zona interna de la cadena alpina, es a dir, amb la continuacio, enforr-
sada, de I'edifici betic. B1.u wNTriA1. feu ja ressaltar Its analogies del
Devoniir menorqui amb certes capes ten veritat dubtoses) del mantell

que anomena abetic de Millaga». L'edat anteburdigaliana dels movi-

ments de Menorca tamhe concorda anib el que es coneix de la zona
hetica des de Malaga a Cartagena.

Nlalgrat tots aquests arguments, no sembla molt segur admetre
aital relaciO.

La repartici6 de les fircies demostra que la cadena suhhetica es va
formar a la vora septentrional del geosinclinal nrediterrani. Aixi es
sobreposen els tracats del geosinclinal i de la cadena.
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Si aquesta darrera ha passat entre Menorca i la Peninsula. es que

el geosinclinal hague de seguir el mateix tra4at. I aixo senibla poc

probable, car no es troba cap regi6 de facies alpina at llarg del Pire-

nen, ni tampoc a la Proven4a, per on tarnhe hauria passat la mar

geosinclinal per tat d ' unir-se amb la regi6 alpina.

D'altra part sabern que Menorca es relaciona , quant at tipus del

seu Lias, del seu Neocomis i del seu Urgonia, amb les formacions del

socol continental europeu, es a dir, amb la tfpica serie epicontinental.

Durant el Trias mitja , una zona d ' extensi6 de la fauna ammonitica es

va dibuixar molt clarament des de Menorca i Mallorca fins a la conca

catalana . En el cas de pertunyer Menorca a la betica tie Mulaga,

representaria en aquesta unitat estructural rut opus seclimentari

risk, i les relacions paleol;eol;rajiques resultarien incersem-

blants.
Si les aparences tectuniques donen , doncs, motiu a la interpreta-

ci6 de STn.i.fu:, els Pets paleografics s'hi oposen.

L'orientaci6 de les linies de contactes tectonics a Menorca no

s'hi remarca sin6 en una reduidissima superficie . El que es cobert pel

.Miocenic pot esser diferent , i, encara no essent-ho , aquesta orientaci6

pot resultar d'interseccions tant corn d'empentes orientades viers l'\V.

E'Is eixos dels accidents no impedeixen les solucions que relacionen

els accidents de Menorca amb els del substratum de Mallorca.

Queda encara, corn it argument major , la diferencia d'edat dels

paroxismes orogenics en arnbdues illes.

Aixo ens obliga a tornar at problema tat corn quedava plantejat en

1922, i no hi ha novel observacions estratigrafiques sobre aquest

Miocenic.

L'escassa fauna aplegada a la part superior de la formacici ( deter-

minada al Laboratori de Lib rota la direcci6 dels professors DePERr:T

i ROMAN) resulta pertsnyer aI Burdigalis . Per6 he de fer remarcar que

els Pecten del grup del P. praescabri«sculus quedaren un xic dub-

tosos, i sola went resulta tipic el P . coisicanus . DePenF T considers

la fauna corn a burdigaliana ; peru ja lie fet observar , amb el men savi

amic el professor GuiuNOUx, que les faunes del Mlocenlc demostren

estreta relaci6 entre els tipus paleantolugics i les facie,", i per aixo

molt sovint resulten dubtoses certes atribucions estratigrafiques.

En aquest cas la facies es sorrenca , corn en el Burdigalia mallor-

qui. Corn que son tan pobres les faunes trobades , estic conven4ut que

el punt mes feble dels nostres arguments es dedat del Miocenic trans-

gressiu. Si aquest fos de I'lielvecia o del final del Burdigalia, seria

possible trobar en ell la continuaci6 del Miocenic recent transgressiu
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de M illorca, i, per consegiient, les dislocacions de Menorca series
contempor;inies de les de Mallorca.

Unicament en aquest cas la soluci6 seria logica i senzilla. Per it
esbrinar-ho cal atigmentar els nostres coneixements paleontologics
sobre el Neogen menorqui.

Aquesta tasca no es exciusiva dels geolegs professionals (els
quals, en estudiar la regio, no disposen sing d'tm nombre redtfft de
dies i no poden dediciir-se amb la deguda paciencia it cercar i explorer
els jaciments fossilifers), sing que ntes aviat hauria d'esser aconlplida
pets aficionats de l'illa. Aquests, com que viuen it Menorca, tenen la
possibilitat de fer minucioses investigacions, i, un cop han descobert
una localitat, hi poden tornar tunics vegades com calgui, fins it former
una col•lecci6 completa; i no cal dir que han de tenir cura de prendre
note de les capes d'on procedeixen els exemplars i fer tails geologies
de la regio. (')

Si, com es de suposar, aquests aficionats no disposer dels norn-
bro;os Ilibre; necessaris per determiner Ilurs fossils, nosaltres, profes-
sionals, ho farem molt gustosament, i despres tornarem els exemplars,
classificats, a Ilurs respectius propietaris.

Aquesta col•laboraci6 d'aficionats locals i geolegs ha donat excel-
lents resultats en tnuni6 de casos, i no dubto de I'exit en la solnci6 del
problema de Menorca si aquesta amistosa col•laboraci6 arriha a
realitzar-se.
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