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Presencia de la "Lidita" en el terreny

eoeenic del Pirineu

PER

JOAN ROSALS

Paral'lela amb el Pirineu, des de les serralades on se forma el
riu Muga fins a l'alt Bergada i comarca de Solsona hi ha una faixa
eoci,nica interesantissima que forma el marge N. d'aquesta part del
terciari catall, potser la menys estudiada d'aquesta formaciO, que
tanta extensiO ocupa en nostra terra.

El mes notable d'aquesta faixa es la gran riquesa en hidrocarburs
que contenen ses margues i calisses, 1'explotaci6 de les quals intenta la
poderosa empresa minera Asfaltos y Portland «Asland».

Fa-pocs mesos en ocasio d'una excursid efectuada per a visitar
el Covadonga catala, Montgrony, vaig tenir ocasio d'atravesar la
citada faixa. A 1'entrar a la Plana de Vich se veu ja arreu dit terrer
amb ses margues cendroses que donen tant tipic color i forma al relleu
de dita Plana. De alli Ter amunt vers Ripoll, vall del Freser fins a
Campdevanol, d'aquest floc fins a Gombreny i pujant fins ben prop de
Montgrony, ja no's deixen mes les formacions nummulitiques. En la
darrera part de l'excursio hom veu els estrats que fins flavors se
presentaven quasi normals amb molt Ileugeres inclinacions I ondula-
cions, redrecar i formar els mes curiosos plecs en son contacte amb
les calisses del cretacic. Aquest i el trias inferior que apareix al altra
banda del turn del Mancillo, afecten tambe formidables doblecs i
trencaments d'estrats verament notables. L'aixecament dels Pirineus
fou sens dubte el factor que mogue els terrenys d'aquesta regiO, de
tal manera, que avui pot estudiar-se en sos exemples on grafic tractat
d'estratigrafia.

Al pujar els cinc o sis quilometres que separen Gombreny del dit
santuari de Montgrony, fixant-me en el terreny, vaig notar la presen-
cia d'alguns amples filons de calcita romboedrica quelcom transparent,
malgrat que com a mineral frequent no to importancia; no aixi tin
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poc mes amunt de la muntanya on vaig descobrir unes capes de quars

silicos negre igual a la roca anomenada lidiana o lidita tant comuna

en els terrenys carbonifers. El fet de citar-se aquesta roca en tots els

tractats de petrografia o geologia com a propia dels terrenys primaris,

fa interessant sa troballa entre les marques i calisses de l'eocenic. Es

de notar que totes les calisses del jaciment son fortament fetides,

percebent-se la tipica olor dels hidrocarburs at mes petit xoc amb el

martell.
Ara be, zd'on poden procedir aquestos elements? Dificil es esbri-

nar-ho amb certesa, pero encara que sigui una hipotesi mes, perme-

teu-me que hi exposi la segiient que no deixa de tenir certa versem-

blan4a. Apoiats amb els terrenys eruptius que formen 1'esquelet del

Pirineu hom hi troba les formacions carnbrica, silizrica i devonica,

a les quals indubtablement deurien apoiar-se en passades Cpoques

altres del carbonifer, Tic en halles i lidites del qual son mostres

insignificants les Mines de Sant Joan de les Abadesses i altres claps

de menor importancia que encara horn veu a l'alta provincia de Lleida

i Pirineus d'Arago. Les aigues que formaren dits sediments eocenics,

podien ser les mateixes que amb sa doble erosio mecanica i quimica,

fessin desapareixer les hulles que probablement hi havia i at conservar

entre elles els hidrocarburs que en procedien, els dipositessin en

els marges litorals de la mar eocenica. La presencia de restes del

carbonifer es ben manifests no tinny d'aquest floc, en una arenisca

de ciment margos, els elements de la qual son exclusivament granets

de lidita.
La presencia d'aquesta roca, ja no com a element de transport si

no corn a roca formada in-situ, no se explicar-me-la mes que per

possibles intermitencies d'aigues carregades de silice amb altres

carregades de calc. No es rar en el eocenic de diferents flocs d'Eu-

ropa trobar-hi models de silice, pero aquesta forma de presentar-se

la silice es molt diferent de la que dona motiu a aquesta nota i ('exem-

plar de la qual tinc l'honor de presentar a vostre il'lustrada atencio.


