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El Siderolitic a Catalunya?

pe

JOSEP R. BATAIIbERR, PYRE.

Fa coca de un any que el Dr. Albert Bonet va comunicar-me que
a les Guilleries havia trobat uns noduls que la gent del pals anome
na <'perdigons», per la molta semblanca que presentee amb aques-
tos; al mateix temps me'n va entregar tins quants que ell havia
recollit in silo. Me sorprengue molt la troballa i vaig preguntar-li en
quin floc els havia recollit, i si n'hi havia en abundancia. Mon primer
intent d'analisi va manifestar la presencia de ferro en els <perdi-
gons» pro, no sabent a quina formacio atribuir-los, vaig mostrar-los
al canonge Almera, qui tambe se extranya molt de la troballa, per
esser en regio que ell havia estudiat geologicament feia pocs anys i
no recordava haver vist mai tal facies en la formacio eocenica infe-
rior on han sigut trobats i precisament en un lloc on ell hi havia
estat.

En el prop-passat mes de Setembre varem fer una excursio cap a
Sant Sadurni d'Ossormort amb l'objecte d'estudiar la nova formacio.
Aprofito aquesta ocasio per a donar les mes expressives merces al
Rvnt. Joan Subirana, rector d'Ossormort, per la amabilitat ab que
va obsequiar-me i acompanyar-me per aquells frondosos indrets.

Els noduls trobats, son de tamany molt variat, de l milimetre de
diametre fins 5 milimetres; sa forma es generalment esferica, encar
que n'hi han molts que son bastant aplanats i alguns irregulars; el
color es negros, no obstant, n'hi ha que son un poc vermellosos, pro
despres de netejats queden amb la superficie llustrosa que es la for-
ma habitual en que es troben. En els noduls trossejats, i en altres
que hem desgastat, hem observat una estructura identica a altres
pisolites calciques trobades al foils dels avencs, es a dir, presenten
un nucli central que esta envoltat per una serie variable de capes
mes o menys concentriques que donen la forma caracteristica als
noduls pisolitics. Havent, per descuit, deixat uns quants noduls amb



I _I I I SIITI''In IAlAI. ANA 11 11IiI(INIA 1V Al URAI

unes gotes de mercuri, els varem trobar despres amalgamats uns amb
altres i embolcallats per una crosta vermellosa. El analissis que va-
rem confiar a en Lluis Guitart, alumne de I'Escola Superior d'Agri-
cultura, han donat:

Oxit de ferro. . . . . . . 62,12
Silice . . . . . . . . . 27,75
Alumina . . . . . . . . 7,81

FORMACIO GEOLOGICA. - Pertanyen, com hem indicat, at eoce-
nic inferior, trobant-se en tines margues terroses, rogenques, molt
desfetes que hi ha intercalades en les arenisques fluvio-lacustres de
la facies inferior. El Dr. Almera (1) ha descrit aquest nivell en
sa memoria sobre la Plana de Vich: els terrenys, diu, que descansen
directament damunt de les sotsdites roques (ans ha descrit les roques
eruptives) en la conca de la riera Major son de origen fluvio-lacustre
i de regim litoral, com ho demostra i manifesta sa composicio i dispo-
sicio estratigrafica; aquesta es irregular en la proximitat de les
roques subjacents i en sa composici6 entren els elements de les roques
properes, ja en forma de debils filades de calica i margues en son
nivell mes baix, ja en la de sorres i arenisques en banes mes o menys
potents que alternen de un modo irregular amb els Hits de conglome-
rats poligenics en tot el reste de la formacio.

Les calices solament existeixen en algunes insignificants filades
aprop de la ratlla divisbria entre el granit i aquesta formacio, aflo-
rant at S. de la Verneda de Sant Feliu, per entre la sorra i les are-
nisques que tenon una entonacio rogenca per haver-se format a costa
de les arenisques triasiques inferiors que enmantellaren el pals at
comenFar de la era secundaria.

Les margues mes o menys argiloses son roges i de consistencia
molt variable, ja compactes i dures,'ja terroses i desfetes. Hi ha
llocs fora d'aquesta regio en que tenen bastant espessor i criden
I'atencio pet contrast de son color roig amb el grin mes o menys fosc
de les roques calcaries margoses de I'eocenic mig, que sobre elles
directa o indirectament descansen amb concord3ncia o discordancia
d'estratificacio, segons els Ilocs, com s'observa en les gorges del

(1) 1906. Jaime Almera, Pbro. Descripcion y genesis de la Plana de Vich , acompanada de
u Mapa topogrifico- geol6gico a la escala de 1/30,000. Memorias de la Real Academia de Cien-
as y Aries de Barcelona . 3." epoca. Vol. V, pig. 364.
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Congost, a Aiguafreda. Les arenisques estan formades per grans de

cuarc de variats tamanys trabats amb un ciment argilo ferruginos,

passant en alguns flocs a conglomerats per les majors dimensions que

adquireixen els elements
Predominen en aquesta formacio els conglomerats, pudingues i

bretxes, de dimensions variables, fins a 50 centimetres, constituits

per fragments de granit, porfits, quartos blancs i negres, pissarres

i altres detritus dels estrats cristallins i secundaris, procedents tots

del proper massiu del Montseny. A la proximitat de la procedencia

'Call estratigrafic del Coll del Portell a Ossormort. Llarc I Km. Altures lliures.

y, Granit. --,, Porfits.-I, Arenisques y Conglomerats.-", Margues argiloses amb pisolites

es degut el que amb els elements arrodonits hi vagin barrejats altres

angulosos, presentant el conglomerat en alguns flocs la forma de

bretxa.
Els estrats que integren aquesta formacio estan suaument incli-

nats (i" a 7° vers el NW. es dir la direccio que els hi correspon per

l'aixecament del Montseny. S'observa aquesta estratificacio molt

clarament en la carretera de Vic a S. Hilari en el tros compres entre

el Coll de Romagats i la Fullaca.
Respecte a la edat geologica, aquesta formacio s'ha cregut molt

temps, esser de I'ultim periode del cretacic o sia del Dania (Garum-

nia) per la analogia de facies que presenta amb aquest, i aixis equi-

vocadament figura en les fulles de la ComissiO del Mapa Geologic

d'Espanya, representat per una faixa estreta que, comencant mes

amunt d'Amer, descendeix fins a Montblanc. Recentment s'ha reco-
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negut que pertany a la formacio terciaria, probablement als pisos
tannecia, esparnacia i ipresia, donada sa potencia (prop de 300 me-
tres) i sa posicio estratigrafica. L'unic fossil trobat a Aiguafreda,
Riells i Montmajor, es el molusc Bulimus gerundensis Vidal, trobat
tambe a la font de la Pblvora (Girona), etc ..

El lloc on es troba la formacio que estudiem, esta situat al N. de
Ossormort, i es redueix a un clap que hi ha al cim d'un turonet ano-
menat dell vperdigons», a un centenar de metres de can Gall, en el
cams que va a La Espluga en l'indret mateix del coil del Portell.
Segurament que la formacio no es redueix al clap que hem visitat,
sing que probablement n'hi hauran altres que resten desconeguts
donat el dificil que es I'acces a aquesta regio de les Guilleries.

Mr. A. de Lapparent (1) en parlar del siderolitic i exposar sos
caracters generals, diu que la regio del Jura i una gran part de la
Calma Central de Franca, estan recobertes en molts Ilocs per una
formacio especial a la que per la abundancia de ferro en forma de
grans s'ha nomenat: terreny siderolitic. El mineral, en estat de limo-
nita, enclavat en una argils, es presenta, ja en capes, ja en bolsades,
en les calices jurassiques, corcades i endurides en el contacte. La
forma dels grans del mineral va fer que els prenguessin per minerals
d'aluvio, fins que es va regoneixer la textura concrecionada i concen-
trica que indica no haver sofert mai cap transport. Sembla que les
fonts minerals desempenyen gran paper en la formacio d'aquests
dipbsits que preferentment se troben en les calices lacustres o tra-
vertiniques i altres voltes associate als guixos; considera les forma-
cions siderolitiques com de la base de l'Oligocenic.

Air. A. de Grossouvre (2), en son trevail sobre I'origen del
terreny siderolitic i analogies amb certs dipbsits triassics, dill que els
minerals de ferro en grans, primitivament creguts minerals d'aluvio
per sa forma esferoidal, han sigut considerats per Mr. Brongniart,
des de 1828 com dipbsits de fonts minerals. Alguns geblecs, baix la
influencia d'Omalius d'Halloy han atribuit identica formacio a certes
argiles i sorres que integren el siderolitic. Altres creuen que el con-
crecionament d'aquests minerals, es degut al transport molecular en
els fangs argilo-ferruginosos, resultants de I'accio de les aigues me-

(1) 1896 A. de Lapparent. Traite de Geologie. pigs. 1179 i 1379

(2) 1888. A. de Grossouvre. Observations sur l'origine du terrain siderolitique Analogies
avec certains depots triassiques. «But. de la Soc. Geol. de la France. 3.' serie tom. XVI,

pig.: 87.
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tebriques sobre les roques calices, opinio que combat Mr. Grossou-

vre per estar en pugna amb diferents fets i experiencies; per la

estructura dels minerals, pel metamorfisme de les roques en contacte,

absencia de fenomens de disolucio i de oxidacio, per la potencia i

distribucio dels llits, per la possibilitat d'acarreus interns i per la

mateixa estructura de les arcoses siderolitiques.

Mr. Stanislas Meunier (1), que defensa les teories de Mr. Brong-

niart, creu son degudes aquestes concrecions a I'accio de les fonts

minerals, i fundamenta sa teoria en el fet experimental que si sobre

un tros de calica es va tirant gota a gota una solucio de clorur d'alu-

mini, es formen unes concrecions tuberculoses d'hidrat d'alumina.

En resum, la constitucio eocenica inferior de la regio catalana

presenta caracters molt semblants als de la formacio siderolitica (3),

i si els claps trobats no pertanyen a aquesta formacio que es carac-

teristica de la base de I'Oligocenic, al menys s'ha trobat una nova

facies, com es la present: pot ser estudis ulteriors donguin Hum en

aquesta questio, I'origen de la qual ha sigut mol debatut, corn ho es

el de les Bauxites, amb les que esta intiniament unida , pero podem

inclinar-nos a creure que son d'orfgen hidromineral o termal.

(I) 1838. Stanislas Meunier . Recherches sur l'origine et le mode de formation de la bauxite,

du fer en grains et du gypse . « nutlletin de la Societe Belge de Geologie . Vol. 11.

(") 1855 M. Gaudin et De la Harpe . Memoires stir les animaux vertebres trouves dans le

terrain siderolithique du Canton de Vaud pag 5.


