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Presentació 

L’origen, la formació i l’evolució de les roques és un dels objectius principals de les ciències de la Terra, 
i l’observació de les textures de les roques i els seus components ha estat i és una font d’informació es-
sencial per avançar en el coneixement d’aquests aspectes i les aplicacions que se’n deriven. 

En geologia, el concepte “textura d’una roca” fa referència a les relacions geomètriques entre els grans 
minerals i la resta de components que formen la roca, així com l’anàlisi de la mida i la forma dels grans. 
Aquestes relacions generalment s’estableixen, en una primera aproximació, a escala de mostra de mà, 
però per determinar amb més detall característiques imperceptibles a simple vista cal fer l’observació 
microscòpica de làmines primes de les mostres de roques. 

L’objectiu de la present monografia és il·lustrar un conjunt de textures representatives de les roques íg-
nies, metamòrfiques i sedimentàries que afloren a Catalunya. Per aconseguir aquest objectiu s’han ela-
borat 30 fitxes de textures de mostres d’arreu del territori, estructurades en tres grups de 10 fitxes 
cadascun, el de les roques ígnies, el de les sedimentàries i el de les metamòrfiques. Cada fitxa il·lustra 
una textura de roca diferent mitjançant dues fotografies microscòpiques. Per la contextualització de les 
textures, a cada fitxa s’inclou un petit mapa de la localització de la mostra; una vista fotogràfica aèria 
dels entorns d’on procedeix; una fotografia de l’aflorament; una fotografia de la mostra de mà, i una fo-
tografia de la làmina prima. En cada fitxa es descriu de forma exhaustiva la textura que es mostra i, a 
més, s’inclou informació addicional relacionada amb la textura o la roca de la qual deriva la textura. 

El conjunt de fitxes conformen un catàleg de textures que, si ve no és exhaustiu, sí que recull la variabilitat 
de les textures microscòpiques que caracteritzen el substrat geològic de Catalunya. De les roques ígnies, 
s’inclouen textures representatives de roques plutòniques, hipabissals i volcàniques. En relació a les ro-
ques sedimentàries s’inclouen textures de roques detrítiques, carbonàtiques i altres tipologies menys 
freqüents però també importants, com les evaporítiques. Finalment, pel que fa a les roques metamòrfi-
ques s’inclouen textures associades al metamorfisme regional, al de contacte i al dinàmic. 

Per facilitar la compressió i la contextualització de les textures que es presenten s’inclou informació in-
troductòria sobre l’origen i el significat de les textures de les roques, el cicle i els components de les ro-
ques, la caracterització de textures mitjançant el microscopi petrogràfic i les característiques generals 
de les textures de les roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques. 

Miquel Vilà 
Cap d’Unitat de Geologia Regional 
Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya 
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Mapa de localització de les textures de les roques 

Roques ígnies 

I1 Textura gràfca de les pegmatites de Cap de Creus 

I2 Textura granofírica dels pòrfrs granítics de s’Agaró 

I3 Textura ofítica de les oftes de Vilanova de la Sal 

I4 Textura traquítica de les traquites de Vilacolum 

I5 Textura de zonació composicional de les granodiorites del batòlit d’Andorra-Montlluís 

I6 Textura vesicular de les bombes basàltiques del Montsacopa 

I7 Textura poiquilítica de les cortlandites de Sant Joan de l’Albera 

I8 Textura granular de les granodiorites de la Vallençana 

I9 Textura porfírica de les basanites d’Hostalric 

I10 Textura fuïdal de les riolites de Gréixer 

Roques sedimentàries 

S1 Textura cristal·lina dels guixos de Vilobí del Penedès 

S2 Textura hipidiotòpica de les dolomies del Muschelkalk del Coll de la Teixeta 

S3 Textura clàstica dels gresos carbonífers del Priorat 

S4 Textura microcristal·lina del chert de Sarral 

S5 Textura clàstica mida rudita dels conglomerats de Montserrat 

S6 Textura deposicional bandada de les sals de Vilafruns 

S7 Textura framestone dels travertins de Rivert 

S8 Textura pisolítica de les bauxites d’Alòs de Balaguer 

S9 Textura foatstone de les calcàries de rudistes de la Serra de Godall 

S10 Textura packstone de les calcàries d’orbitolines d’Olèrdola 

Roques metamòrfiques 

M1 Textura de desequilibri dels esquistos del dom de Bossòst 

M2 Textura decussada de la wol·lastonita dels skarns de Gualba 

M3 Textura laminada de les cornianes amfbòliques i calcosilicatades de Collserola 

M4 Textura de clivatge de crenulació de les fl·lites del Montseny 

M5 Textura porfroblàstica de les cornubianites del Montnegre 

M6 Textura granoblàstica dels marbres de Gualba 

M7 Textura gnèissica dels ortogneissos del Canigó 

M8 Textura milonítica de les granodiorites de Roses 

M9 Textura cataclàstica dels granitoides del Maresme 

M10 Textura clivada de les fl·lites del dom de l’Orri 

Localització de les textures que es mostren damunt el Mapa estructural de Catalunya 1:250 000. 
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1. Introducció 

1.1 Origen i significat de les textures de les roques 

En ciències de la Terra les textures de les roques s’estudien des de dos vessants ben diferenciats: un 
més objectiu, petrogràfic, centrat en la descripció de les formes que s’observen, i un altre més subjectiu, 
petrogenètic, centrat en la interpretació del seu origen.  Ambdós enfocs, el petrogràfic i el petrogenètic, 
es complementen i constitueixen un mètode científic fonamental per caracteritzar el conjunt de roques 
que formen la Terra i per entendre el seu origen i la seva evolució al llarg del temps. 

L’anàlisi de les textures de les roques i els seus components revelen molta informació sobre la seqüència 
de cristal·lització d’un magma; les condicions de pressió i temperatura que ha estat sotmesa una roca; 
les relacions amb les estructures deformatives; els processos deposicionals d’un sediment; la presència 
d’aigua en el subsòl; l’activitat biològica en el sòl, o l’estat d’oxidació del medi, entre d’altres. Les roques 
conserven pistes d’aquests fets i l’estudi de les textures de les roques i els seus components ens ajuden 
a descobrir-los. 

A més del coneixement de la constitució de la Terra, la caracterització de les textures de les roques 
també és important per resoldre aspectes més pràctics relacionats amb: els recursos naturals (per 
exemple per estimar la distribució de la porositat d’un reservori d’hidrocarburs), l’enginyeria del terreny 
(per exemple per caracteritzar la capacitat d’abrasió d’un massís rocós en la construcció d’un túnel) o 
el patrimoni (per exemple per evitar la degradació de les pedres d’edificis històrics). 

Massís rocós 
Mostra de mà 

Làmina primaTextura 
microscòpica 

Estructura 
cristal·logràfca 

Estructura 
atòmica 

L’observació dels materials geològics a diferents escales. 

L’observació de les textures de les roques vistes a través del microscopi petrogràfic ens mostra unes 
imatges d’una bellesa espectacular, que al marge del seu significat científic i tècnic, recorden obres 
d’art de diferents corrents estètics. Per exemple, s’identifiquen mosaics de cristalls amb colors d’inter-
ferència similars als vitralls d’una catedral gòtica; formes antropomòrfiques que semblen extretes d’una 
obra cubista; combinacions de cristalls idiomorfs propis de figures abstractes; estructures plegades 
que recorden les traces d’una pintura impressionista. El més extraordinari, però, és que de dins d’una 
única làmina prima d’uns 7 cm2 i 30 μm de gruix deriven imatges d’una gran varietat estètica. La mostra 
d’una làmina prima quan es gira la platina, quan s’aplica diferents tipus de llums i augments, recrea un 
escenari propi d’una obra d’art multimèdia. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

5 mm 500 µm 

500 µm 500 µm 

Alguns exemples 
de textures  
microscòpiques  
de roques  
que recorden  
obres artístiques. 

L’abast de l’estudi de les textures que s’observen al microscopi i les seves implicacions a d’altres escales 
és un aspecte que cal remarcar. S’ha de tenir en compte que una làmina prima és una secció en dues 
dimensions. En conseqüència, les textures que s’hi poden observar només representen una visió aparent 
de la mostra de roca que deriva, que és tridimensional. Llavors, per evitar interpretacions errònies, és 
fonamental seleccionar el pla de tall de la mostra. L’estudi de les textures d’una làmina prima representativa 
d’una mostra ben caracteritzada procedent d’un aflorament que des d’un punt de vista geològic està 
ben contextualitzat, sovint permet realitzar interpretacions a gran escala. És a dir, les observacions de 
les textures microscòpiques serveixen per interpretar processos i massissos rocosos d’abast quilomètric 
o superior. Per exemple, l’estudi dels clastos (la seva morfologia, dimensió, composició, vores...), de la 
matriu i del ciment de mostres de conglomerats del Massís de Montserrat serveix per entendre els pro-
cessos geodinàmics de formació i evolució d’aquest massís. 

400 µm 

Visió dels conglomerats de Montserrat a 
diferents escales: de massís, d’aflorament,  
de mostra de mà i microscòpica. 
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Introducció 

1.2 El cicle de les roques 

Les textures de les roques representen un dels testimonis més importants per entendre l’evolució de la 
Terra. Les roques es transformen, lentament però constantment, unes en d’altres mitjançant processos 
naturals que poden durar milions d’anys. Totes aquestes transformacions es relacionen entre elles en 
l’anomenat cicle de les roques. 

Les forces que governen aquest cicle deriven en primera instància de la calor interna de la Terra i de la 
radiació del Sol. La calor interna de la Terra tendeix a fluir cap a la seva superfície desencadenant els ano-
menats processos endògens. D’altra banda, la radiació solar és l’origen de bona part dels anomenats pro-
cessos exògens que també estan condicionats per la dinàmica de l’aigua, l’aire, els éssers vius i la litosfera. 

En aquest marc, des d’un punt de vista genètic el conjunt de les roques que conformen la Terra es clas-
sifiquen en tres grans grups: les ígnies, les sedimentàries i les metamòrfiques.  

La formació de les roques sedimentàries està lligada a processos exògens. En canvi, els processos en-
dògens intervenen en la formació de les roques ígnies i metamòrfiques. 

Tot i que les relacions d’unes roques amb les altres són múltiples i complexes, la descripció del cicle de 
les roques es pot iniciar a l’interior de la Terra. Per exemple a uns 50 km de profunditat, en unes condicions 
fisicoquímiques favorables, les roques de l’escorça o del mantell superior es poden fondre donant lloc 
a un magma. Aquest material fos a conseqüència de la seva relativa baixa densitat tendeix a ascendir 
cap a la superfície, es refreda i se solidifica donant lloc a una roca ígnia. 

Les roques ígnies que es refreden en profunditat reben el nom d’intrusives (plutòniques i hipabissals) i 
les que ho fan en superfície, extrusives (volcàniques). 

Les roques intrusives poden ser transportades en superfície (exhumades) per exemple durant la col·lisió 
de dues plaques litosfèriques i la subseqüent formació d’una serralada. 

En superfície aquestes roques s’alteren (es meteoritzen) pels agents externs, com l’aigua, el gel o el vent, 
i s’erosionen. Les substàncies i partícules derivades de la meteorització i l’erosió són transportades pels 
vessants, els rius, el vent o els glaciars i dipositades en conques com a sediments. 

Aflorament 

Sediment 

alteració, erosió, 
transport, deposició 

enterrament 
exhumació 

exhumació 

exhumació 

enterrament 

enterrament 
refredament 

fusió 

compactació 

enterrament 
profund, 

calor, pressió 

cimentació 

Magma 

Roca sedimentària 

Roca ígnia 
extrusiva Superfície de la Terra 
Roca ígnia 
intrusiva 

Roca metamòrfica 

El cicle de les roques. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

Posteriorment aquests sediments s’enterren per la deposició de sediments més moderns, es compacten, 
es litifiquen i es transformen en roques sedimentàries.  

Aquestes roques a partir d’unes certes condicions de pressió, temperatura, deformació i presència de 
fluids experimenten una sèrie de canvis texturals i mineralògics que donen lloc a roques metamòrfiques. 

El cicle es tanca quan aquestes roques metamòrfiques es fonen a conseqüència d’assolir unes condicions 
fisicoquímiques determinades. 

Paisatge volcànic producte de l’expulsió de magmes i gasos a la superfície 
de la Terra. El sistema volcànic de Timanfaya (Lanzarote). 

Els processos d’alteració i erosió superficial. L’erosió dels terrenys  
volcànics de Lanzarote a conseqüència de la dinàmica litoral. 

Els processos de transport i sedimentació. La desembocadura de l’Ebre  
el 18 d’abril de 2018. (Imatge del satèl·lit Sentinel-2). 

L’acumulació, la compactació de sediments i la formació de les roques  
sedimentàries. Exposició de la successió paleògena de la Conca de l’Ebre 

als Cingles de Bertí (Vallès Oriental). 

Els processos de transformació de les roques a conseqüència dels canvis 
de temperatura i pressió. Esquistos amb porfiroblasts derivats  

de sediments afectats per metamorfisme regional (Cap de Creus). 

Els processos de fusió dels materials metamòrfics. Migmatites derivades 
de la fusió parcial d’una roca sedimentària preexistent (Massís de l’Albera). 

18 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Introducció 

1.3 Els components de les roques 

Per caracteritzar la textura d’una roca és essencial conèixer els seus components. Per aquest motiu es 
fa una presentació bàsica dels principals components de les roques que serveix de referència per 
aprofundir en les textures. 

Els components principals de la majoria de roques són els minerals, però també estan constituïdes per 
d’altres components no tan coneguts. Així, per exemple, hi ha roques que presenten porositat, vesícules, 
vidre, clastos, ciment, restes fòssils i, fins i tot, fluids. La presència o absència d’alguns d’aquests depèn 
del tipus de roca. 

Roques ígnies 
Els principals components que caracteritzen les roques ígnies són els cristalls, les vesícules i el vidre. 
En les roques ígnies, els cristalls poden ser de mides molt variables o exhibir una gran varietat de formes, 
des de cristalls amb cares ben formades a d’altres amb formes esquelètiques. Aquesta varietat, en gran 
mesura, depèn de com s’ha refredat el magma del qual deriva la roca. 

Les vesícules representen el registre associat a l’alliberament dels gasos d’un magma durant el seu re-
fredament o descompressió. Es troben en la forma de cavitats esfèriques, el·lipsoidals o formes irregulars 
en roques volcàniques i hipabissals. 

El vidre correspon a una matèria sòlida amorfa derivada d’una fosa magmàtica que, a conseqüència 
d’un procés ràpid de solidificació, no ha tingut temps de cristalitzar. 

Detall de cristalls de turmalina (negre), quars  
(gris clar) i feldespat (blanc) d’una roca intrusiva. 

Detall de vidre d’una roca volcànica. Detall de vesícules d’una roca volcànica. 

Roques sedimentàries 
Les roques sedimentàries fonamentalment estan constituïdes per clastos (o grans), matriu, cristalls, 
ciment i restes fòssils. Aquests components sòlids deixen espais buits i defineixen la porositat. 

Els clastos corresponen als fragments de roques o minerals que han estat meteoritzats, erosionats, 
transportats i/o dipositats i que formen l’esquelet de les roques detrítiques i carbonàtiques. En el cas de 
les roques carbonàtiques els grans són principalment bioclastos. La matriu d’una roca sedimentària és 
la fracció de mida de gra més fina i té el mateix origen que els clastos. 

En les roques sedimentàries la cristal·lització de minerals té lloc a partir de la precipitació de solucions 
aquoses a temperatura baixa en ambients deposicionals i diagenètics. Aquesta cristal·lització es pot 
donar en salmorres superficials, en la porositat dels sediments o bé es pot produir per la transformació 
de minerals durant la diagènesi. 

Els fòssils corresponen a restes orgàniques, substàncies o impressions relacionades amb la natura vivent, 
que han estat enterrats i han experimentat processos de descomposició, recobriment, cimentació, dia-
gènesi, recristal·lització o infiltració. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

Detall dels clastos i matriu d’una roca detrítica. Detall d’una alternança de cristalls d’halita (blanc) 
i silvita (taronja) associat a la  precipitació  

d’una salmorra. 

Detall d’una calcària rica en nummulits. 

Roques metamòrfiques 
Les roques metamòrfiques fonamentalment estan constituïdes per cristalls. 

Per definició, les roques metamòrfiques deriven de la transformació mineralògica i/o estructural d’unes 
roques sòlides preexistents. Alguns dels minerals metamòrfics es formen pel rearranjament de l’estructura 
cristal·lina sense transferència de matèria, fenomen que s’anomena polimorfisme. D’altres, en canvi, reque -
reixen de la difusió de material d’un lloc a un altre mentre té lloc la reacció. En tot cas, els minerals derivats 
de la reacció ocupen l’espai deixat pels minerals reactants. Cal tenir en compte, però, que moltes de les 
reaccions metamòrfiques consumeixen o alliberen fluids (fonamentalment H2O i CO2). Al marge de les reac -
cions minerals, en molts casos una part important dels components que defineixen les roques metamòrfiques 
són recristal·litzacions i cristalls deformats associats a processos de deformació intensa. 

Detall de reacció polimòrfica. Antics cristalls  
prismàtics d’ordre centimètirc d’andalusita,  

reemplaçats per un agregat microscòpic  
de cianita. La fórmula de l’andalusita 

i la cianita és Al2SiO5. 

Detall d’una fil·lita pigallada amb porfiroblastos 
d’ordre mil·limètric de cordierita (taques fosques) 

producte de la reacció de miques  
i quars (dominis clars). 

Detall d’un gneis afectat per una banda 
de deformació molt intensa (part superior). 

Aquesta banda està formada per petits cristalls 
estirats, fracturats i recristal·litzats producte de la 
deformació intensa dels components del gneis. 
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Introducció 

1.4 L’observació de textures mitjançant el microscopi petrogràfic 

La major part d’imatges de textures de roques d’aquesta exposició són fotografies microscòpiques de 
làmines primes captades amb un microscopi petrogràfic. Aquest microscopi és una eina fonamental per 
a la identificació de les fases minerals i l’estudi de les textures de les roques perquè els grans minerals, 
que són els components principals de la majoria de les roques, generalment són cristalls anisòtrops, 
d’ordre mil·limètric o inferior i que, si es llesquen finament, són translúcids. 

Vista d’una mostra de mà a una làmina prima. Vista d’un microscopi petrogràfic. 

El microscopi petrogràfic permet polaritzar la llum amb dos nícols: un de fix (el polaritzador) situat a sota 
la platina, que és giratòria, i un altre que es pot enretirar (l’analitzador) situat entre l’objectiu i l’ocular. 
L’angle que defineixen els plans de polarització del polaritzador i l’analitzador és recte. Mitjançant aquest 
sistema les làmines primes de mostres de roques es poden observar amb llum polaritzada plana, si s’en-
retira l’analitzador, o llum polaritzada creuada, si s’intercala l’analitzador. 

El gruix de les làmines primes condiciona la llum que es transmet pels cristalls. Per aquest motiu gene-
ralment les làmines primes de mostres de roques es fan d’un gruix estàndard de 30 μm. En aquestes 
condicions, l’observació en el microscopi petrogràfic amb llum polaritzada plana i/o creuada permet la 
identificació d’un gran nombre de minerals i les seves textures característiques. Les propietats òptiques 
dels minerals, com la transmitància o el color, formen les bases per la seva identificació. 

2 raigs de llum polaritzada 
que emergeixen del cristalll 

Analitzador amb l’eix de 

Llum polaritzada 
creuada 

Làmina prima d’un cristall anisòtrop. 
La secció el·líptica representa els índexs de 
refracció operatius 

Polaritzador amb l’eix de 
transmissió marcat 

Llum polaritzada 
plana 

Raig incident de 

llum polaritza
da 

E 

E 

Esquema de 
la transmissió 
de la llum a través 
del microscopi  
petrogràfic. 

transmissió marcat 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

La incidència d’un raig de llum polaritzada en un cristall comporta la seva refracció dins el cristall. En el 
cas de cristalls isòtrops es forma un únic raig de llum polaritzada mentre que en els anisòtrops es formen 
dos raigs de llum polaritzada plana que es transmeten en plans perpendiculars. Aquest fenomen de 
doble refracció s’anomena birefringència. Si s’intercala l’analitzador, els raigs que emergeixen de la mostra 
experimenten una transformació. En el cas de cristalls isòtrops la llum s’extingeix, en canvi en el cas de 
cristalls anisòtrops els dos raigs emergents són recombinats per l’analitzador donant lloc a una llum d’un 
color característic que s’anomena color d’interferència. En làmines primes d’un gruix conegut, els minerals 
que s’observen amb el microscopi petrogràfic es poden identificar comparant el seu color d’interferència 
amb la taula de colors Michel-Lévy. 

400 µm Textures vistes amb llum polaritzada 
plana i llum polaritzada creuada. 

Taula de color Michel-Lévy. 

La transmitància i el color dels cristalls anisòtrops que s’observen amb llum polaritzada plana varia en 
funció de l’orientació del cristall. Malgrat que la birefringència és fàcil de mostrar experimentalment, 
aquest fenomen no és intuïtivament obvi ni es pot justificar des d’un punt de vista teòric sense la comprensió 
de la teoria de la radiació electromagnètica i la seva aplicació en medis anisòtrops, uns aspectes que 
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Introducció 

sobrepassen els objectius d’aquesta publicació. Per aprofundir en la caracterització de les textures de 
les roques mitjançant el microscopi petrogràfic, en sentit ampli, es proposa consultar els treballs de re-
ferència que es llisten a continuació: 

ADAMS, A. E., MACKENZIE, W. S., GUILFORD, C. (1984). Atlas of 
sedimentary rocks under the microscope. John Wiley and 
Sons. 104 p. 

BAKER, A. J. (1998). Introduction to metamorphic textures. 
Blackie & Son. 264 p. 

CASTRO, A. (1989). Petrogafía básica. Texturas, clasificación y 
nomenclatura de rocas. Paranimfo. 139 p. 

FLÜGEL, E. (2004). Microfacies of carbonate rocks. Analysis, in-
terpretation and application. Springer. 976 p. 

MACKENZIE, W. S., ADAMS, A. E., BRODIE K. H. (2017). Rocks and 
minerals in thin section: a colour atlas. CRC Press. 243 p. 

MACKENZIE, W. S., DONALDSON, C. H., GUILFORD, C. (1982). Atlas 
of igneous rocks and their textures. Wiley. 148 p. 

MACKENZIE, W. S., GUILFORD, C. (1980). Atlas of the rock-forming 
minerals in thin section. Routledge. 104 p. 

MELGAREJO, J. C. (1997). Atles d’associacions minerals en là-
mina prima. Universitat de Barcelona – Fundació Folch. 
1074 p. 

NESSE, W. D. (2003). Introduction to optical mineralogy. Oxford 
University Press. 370 p. 

PUTNIS, A. (1992). An introduction to mineral sciences. Cam-
bridge University Press. 480 p. 

RAITH, M. M., RAASE, P., REINHARDT, J. (2012). A Guide to thin sec-
tion microscopy. Mineralogical Society of America. 134 p. 

SCHOLLE, P. A., ULMER-SCHOLLE, D. S. (2003). AAPG Memoir 
77: A color guide to the petrography of carbonate rocks: 
grains, textures, porosity, diagenesis. The American Asso-
ciation of Petroleum Geologists. 486 p. 

TROUW, R. A. J., PASSCHIER, C. W., WIERSMA, D. J. (2010). Atlas 
of mylonites and related microstructures. Springer. 322 p. 

ULMER-SCHOLLE, D. S., SCHOLLE, P. A., SCHIEBER, J., RAINE, R. J. 
(2015). AAPG Memoir 109: A color guide to the petrography 
of sandstones, siltstones, shales and associated rocks. The 
American Association of Petroleum Geologists. 509 p. 

VERNON, R. (2004). A practical Guide to Rock Microstructure. 
Cambridge University Press. 606 p. 

YARDLEY, B. W. D., MACKENZIE, W. S., GUILFORD, C. (1990). Atlas 
of metamorphic rocks and their textures. Longman Scien-
tific & Technical. 120 p. 

Detall de com varien els colors 
d’interferència en funció  
de l’orientació de la làmina prima. 
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2. Textures de les roques ígnies 

2.1 Característiques generals de les textures de les roques ígnies 

Les roques ígnies es formen pel refredament i la consolidació 
d’un magma a l’interior de la Terra (roques intrusives) o a la 
seva superfície (roques extrusives). Dins les roques intrusives 
es diferencien les hipabissals, que es formen a desenes o 
centenes de metres de profunditat, i les plutòniques, que es 
formen a més profunditat. Les roques extrusives corresponen 
a les volcàniques. La velocitat de refredament del magma ve 
condicionada per la seva naturalesa, el seu emplaçament i 
per la morfologia del cos magmàtic que el forma (plutó, dic, 
colada de lava, etc.). Tots aquests factors condicionen l’as-
pecte final de la roca, o altrament dit, la seva textura. 

Els components essencials de les roques ígnies són els 
cristalls, el vidre i les vesícules. A l’hora de caracteritzar les 
textures que defineixen les roques ígnies es té en compte 
el seu grau de cristal·linitat, la forma, la mida i la distribució 
dels cristalls, i les relacions entre els diferents components. 
A continuació es descriuen aquestes variables que carac-
teritzen les textures de les roques ígnies i es descriu algu-
nes de les textures diagnòstiques d’aquestes roques.   

Tipologia de roques ígnies en funció del seu emplaçament. 

Textures relacionades amb la cristal·linitat 
La cristal·linitat indica el grau de cristal·lització d’una roca, és a dir, fa referència a la proporció relativa 
de cristalls i vidre. Les roques intrusives en general estan formades exclusivament de cristalls, en canvi 
les roques volcàniques sovint inclouen un percentatge important de vidre. D’aquesta manera s’estableix 
que en funció de la cristal·linitat, les textures de les roques ígnies es classifiquen en: holocristal·lines si 
la roca és completament cristal·lina, hipocristal·lines quan la proporció de vidre és compresa entre el 10 
i el 90%  i vítries quan la proporció de vidre és més gran del 90%. 

300 µm 

Textura holocristal·lina. 

500 µm 

Textura hipocristal·lina. 

La textura perlítica i l’esferulítica són dos casos particulars associats a les roques amb un elevat per-
centatge de vidre. 

En la textura perlítica el vidre es caracteritza per la presència de fractures concoides, amb formes arro-
donides. Aquestes fractures s’associen als processos d’hidratació del vidre un cop es troba solidificat. 
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La textura esferulítica es caracteritza per la presència de microcristalls aciculars o dendrítics amb crei-
xement radial producte de la reacció del vidre en condicions atmosfèriques. Aquesta és una textura de 
desvitrificació. 

500 µm 

Textura perlítica. 

500 µm 

Textura esferulítica. 

Forma dels cristalls 
Els cristalls es presenten en diverses morfologies atenent el desenvolupament de les seves cares. Així, 
els cristalls són idiomòrfics o euèdrics si estan totalment limitats per cares cristal·lines; hipidiomòrfics o 
subèdrics si estan parcialment limitats per cares cristal·lines, i són al·lotriomòrfics o anèdrics si no pre-
senten cares cristal·lines específiques. 

500 µm 

Cristalls de textura idiomòrfica. 
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500 µm 

Cristalls de textura al·lotriomòrfica.

Textures relacionades amb la mida i la distribució dels cristalls 
La mida dels cristalls de les roques ígnies és un reflex dels seus processos de nucleació i creixement i 
també del ritme de refredament del magma. 

En condicions de refredament lent es formen pocs nuclis de cristalls que creixen i assoleixen mides vi-
sibles a ull nu, donant lloc a una textura fanerítica. En canvi, quan el refredament té lloc ràpidament es 
generen molts petits nuclis que només es poden diferenciar al microscopi, donant lloc a una textura 
afanítica. Les roques fanerítiques poden tenir mides de gra gruixuda, mitjana o fina. En canvi, en les ro-
ques afanítiques les mides poden ser microcristal·lines o criptocristal·lines. 

La distribució de la mida de gra en una roca pot ser homogènia o molt dispersa. Es parla de textura 
equigranular quan les mides dels grans són del mateix ordre de magnitud, i textura inequigranular quan 
hi ha diferències de més d’un ordre de magnitud. En aquest últim escenari es parla de distribució uni-



 

 

 

 

 

 

 

Textures de les roques ígnies 

1 mm 

Textura fanerítica. 

1 mm 

Textura afanítica. 

modal si hi ha una mida de gra dominant, seriada si hi ha una gran dispersió de mides i bimodal si exis-
teixen dos màxims de freqüència per dues mides diferents. 

Dues textures representatives de la distribució de la mida de gra en les roques ígnies són la granular i la 
porfírica. 

La textura granular és un cas particular de textura equigranular. En concret fa referència a la textura 
d’una roca ígnia holocristal·lina, fanerítica i força o molt equigranular. És una textura molt comuna de les 
roques plutòniques i s’interpreta que és associada a un refredament relativament lent del magma. 

La textura porfírica és un cas particular de textura bimodal que és formada per uns cristalls grans ano-
menats fenocristalls englobats dins una matriu de petits cristalls, vidre o una combinació d’ambdós 
components. 

500 µm 

Textura granular. 

500 µm 

Textura porfírica. 

Textures diagnòstiques de les roques plutòniques 
Les roques plutòniques són holocristal·lines, fanerítiques, en general equigranulars i amb textura granular. 
Tot i així hi ha moltes roques plutòniques de tendència inequigranular seriada o fins i tot porfírica. A part 
de les textures generals, n’hi ha d’específiques entre les quals s’inclouen les textures d’intercreixement 
o les de sobrecreixement. 

Les textures d’intercreixement descriuen la interpenetració de dos o més minerals com a resultat d’una 
cristal·lització primària simultània (textures gràfiques, microgràfiques, granofíriques, simplectítiques o 
mirmequítiques) o de la desmescla d’una solució sòlida (pertites, antipertites o exsolucions en piroxens). 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

500 µm 

Textura mirmequítica. Interpenetració de quars vermicular en un feldespat. 

250 µm 

Textura pertítica. Lamel·les d’albita dins un cristall de feldespat potàssic. 

Les textures de sobrecreixement fan referència a cristalls que creixen al voltant d’un cristall preexistent. 
Un cristall pot ser sobrecrescut per cristalls d’idèntica composició, o bé de diferent composició, ja sigui 
d’una sèrie isomorfa (textura de zonació) o bé de diferents espècies minerals (textura de corona). 

500 µm 

Textura de zonació en plagiòclasi. 

100 µm 

Textura en corona al voltant d’un cristall d’olivina. 

Textures diagnòstiques de les roques hipabissals 
Les roques hipabissals són roques en general porfíriques i amb matriu afanítica. Tot i així, hi ha altres 
textures que també les defineixen. 

Les textures associades a les relacions d’inclusions entre minerals són unes de les més rellevants de 
les roques hipabissals, tot i que també es donen en roques plutòniques i volcàniques. Aquestes textures 
generalment són de tendència inequigranular i es caracteritzen perquè uns cristalls relativament grossos 
inclouen d’altres de més petits. Aquest tipus de textura s’anomena poiquilítica. Una varietat de la textura 
poiquilítica és la textura ofítica en la qual el mineral hoste és piroxè i els cristalls inclosos són de plagiò-
clasi. Moltes vegades l’augment de la mida dels cristalls inclosos respecte el mineral hoste deixa a 
aquest en una situació intersticial i dona pas al que es coneix com a textura intergranular. 

Textures diagnòstiques de les roques volcàniques 
Les roques volcàniques són afanítiques i generalment porfíriques tot i que la presència de vidre i vesícules 
permeten definir un gran nombre de textures. Alguns exemples representatius d’aquesta varietat són la 
textura vesicular, l’amigdalar, la microlítica i la traquítica. 
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Textures de les roques ígnies 

500 µm 

Textura ofítica. 

300 µm 

Textura intergranular. 

La textura vesicular fa referència a les roques volcàniques que es caracteritzen per la presència de ve-
sícules associades a l’expansió dels gasos continguts en el magma. Quan les vesícules es presenten 
reomplertes d’altres minerals la textura rep el nom d’amigdalar. 

La textura microlítica fa referència a les roques volcàniques formades per petits cristalls aciculars de 
mides inferiors als 0,01 mm (micròlits) associats als estadis finals de cristal·lització del magma durant el 
seu ascens cap a la superfície. Si els micròlits segueixen orientats segons un flux magmàtic la textura 
rep el nom de traquítica. 

1 mm 

Textura amigdalar. 

100 µm 

Textura microlítica. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya
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Textura representatives de les roques ígnies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Textures representatives de les roques ígnies 

Roques ígnies 

I1 Textura gràfca de les pegmatites de Cap de Creus 

I2 Textura granofírica dels pòrfrs granítics de s’Agaró 

I3 Textura ofítica de les oftes de Vilanova de la Sal 

I4 Textura traquítica de les traquites de Vilacolum 

I5 Textura de zonació composicional de les granodiorites del batòlit d’Andorra-Montlluís 

I6 Textura vesicular de les bombes basàltiques del Montsacopa 

I7 Textura poiquilítica de les cortlandites de Sant Joan de l’Albera 

I8 Textura granular de les granodiorites de la Vallençana 

I9 Textura porfírica de les basanites d’Hostalric 

I10 Textura fuïdal de les riolites de Gréixer 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

I1. Textura gràfica de les pegmatites  
de Cap de Creus 

En el paratge de Tudela-Culip (Cap de Creus) aflo-
ren filons de pegmatites de fins a 200 m de longi-
tud i 100 m de gruix que destaquen en el paisatge 
per la seva morfologia i pel seu color blanc. 

Les pegmatites del Cap del Creus són roques íg-
nies plutòniques filonianes, de gra gruixut i amb 
textura granular. Estan constituïdes per quars i fel-
despat potàssic principalment, i quantitats inferiors 
de plagiòclasi, biotita, moscovita, a més de mine-
rals accessoris com el granat, la cordierita, la sil·li-
manita i la turmalina. 

Una de les característiques texturals més comunes 
d’aquestes pegmatites és el desenvolupament de 
la textura gràfica que és el resultat de l’intercrei-
xement de feldespat potàssic i quars. 

En mostra de mà aquest intercreixement s’as-
sembla als signes d’escriptures d’antigues civilit-
zacions (cuneïforme o rúnica) i es visualitza per la 
morfologia en falca o de canya dels cristalls ali-
neats de quars que destaquen dins dels grans 
cristalls de feldespat, normalment de mides de-
cimètriques. El quars és mil·limètric i de color gris 
translúcid i el feldespat és de color blanc lletós. 

A nivell microscòpic s’observa un gran cristall de 
microclina (feldespat potàssic), de més de 4 cm, 
característic per la seva macla de tartan i la pre-
sència de pertites. Aquest cristall inclou petits cris-
talls de quars amb morfologies allargassades amb 

terminacions d’anguloses a subarrodonides. Les 
vores de gra entre ambdós cristalls són irregulars. 
També s’observen inclusions d’alguns cristalls 
euèdrics de moscovita i un cristall de granat. 

Informació addicional: 
Interès econòmic de les pegmatites 

Una part important de les pegmatites del Cap de 
Creus es troben en terrenys migmatítics on co-
existeixen roques magmàtiques i metamòrfiques. 
En aquests terrenys s’observen estructures i tex-
tures associades a processos de fusió parcial i de 
diferenciació magmàtica (vegeu figura). Les peg-
matites són roques ígnies producte d’aquests pro-
cessos que comporten una redistribució dels 
elements químics. En conseqüència, algunes peg-
matites contenen minerals gens comuns formats 
per elements traça com liti (Li), beril·li (Be), cesi 
(Cs), antimoni (Sb), wolframi (W), tàntal (Ta) o terres 
rares (REE), entre d’altres. Tots aquests elements 
són considerats estratègics en sentit econòmic 
ja que juguen un paper vital a la nostra societat. 
Per exemple els condensadors de Ta s’utilitzen 
en ordinadors, telèfons mòbils i automòbils. El 
component principal de les bateries recarregables 
és el Li, tot i que també s’utilitza en ceràmica i 
vidre. El Cs és molt utilitzat en les cèl·lules fotovol-
taiques, mentre que el Be s’utilitza en la indústria 
aeroespacial i d’automoció, i també en dis positius 
electrònics. 

Petits cosos (de color blanc) de roques ígnies derivades de la fusió parcial 
de l’encaixant metamòrfica (de color gris). 

Al centre, cos pegmatític amb bandes i estructures associades a processos 
de diferenciació magmàtica. 
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Textures representatives de les roques ígnies 

N 

0 30 60 km 

Context 
Els complexos de metamorfisme d’alt grau de Cap 
de Creus. 

0 100 m 

N 

 

 
 

  

  

Situació 
Paratge protegit de Tudela, al litoral nord de Cada-
qués (Alt Empordà). 

Aflorament 
Penyes arran de camí d’esquistos (de color gris) in-
truïts per cossos de pegmatita (de color blanc). 

Mostra de mà 
Pegmatita amb textura gràfica macroscòpica entre 
quars (color gris fosc) i feldespat potàssic (color 
blanc). 

5 mm 

Làmina prima 
Secció representativa de la textura gràfica de la 
peg matita. Vista amb llum polaritzada creuada. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Detall de la textura gràfica on s’observa un gran cristall de microclina (feldespat potàssic) amb inclusions 
de quarsos en forma de falca o de canya. Vista amb llum polaritzada creuada. 

1 mm 

Vista microscòpica 2 
Pertites i macla de tartan. Gran cristall de microclina (color gris) amb exsolucions de plagiòclasi sòdica (en 
clar) amb formes de tires amb orientació constant.  El cristall de microclina presenta un maclat ortogonal 
fi (macla de la periclina i de l’albita). Vista amb llum polaritzada creuada. 

GLOSSARI 

Pegmatita. Roca ígnia plutònica filoniana, de gra gruixut i amb textura granular. Formada per 
quars, feldespats i miques a més de minerals accessoris com granat, cordierita o turmalina 
entre d’altres. 

Pertita. Intercreixement entre feldespat potàssic (hoste) i plagiòclasi sòdica (subsidiària) que es 
presenta en forma de tires amb orientació constant, generalment format per exsolució. 

Textura gràfica. Intercreixement de feldespat potàssic i quars que se sembla a una escriptura 
cuneïforme o rúnica d’antigues civilitzacions. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

I2. Textura granofírica dels pòrfirs granítics  
de s’Agaró 

En el Camí de Ronda de s’Agaró afloren roques 
intrusives que donen un paisatge característic de 
la Costa Brava, amb la formació de penya-segats, 
caps o cales entre d’altres. A la part sud de la Platja 
de sa Conca es veu una granodiorita en una zona 
polida per les ones que està travessada per diver-
sos dics de pòrfir. 

Els pòrfirs són roques hipabissals que en general 
presenten textura porfírica determinada per la pre-
sència de fenocristalls i matriu afanítica. A la Platja 
de sa Conca el pòrfir que aflora és de composició 
granítica. El seu color és de rosat a gris clar, tot i 
que té una fina paret de pocs centímetres de color 
més fosc (fàcies de vora). 

En mostra de mà, a la part central del dic s’observa 
un percentatge de fenocristalls molt més elevat 
que a la fàcies de vora. De fet, el nombre de feno-
cristalls, de mides molt variables, arriba a més d’un 
70% del volum de la roca fet que pot recordar a 
una textura granular pròpia d’una roca plutònica. 
En canvi, el percentatge de fenocristalls de la fàcies 
de vora no arriba al 25%. Els fenocristalls són es-
sencialment quars i ortosa i, en menor proporció, 
plagiòclasi i biotita. Les mides són variables i 
oscil·len entre 0,5 mm fins a 10 mm. 

A nivell microscòpic, ambdues fàcies són comple-
tament cristal·lines. A la fàcies de vora s’hi dife-
rencien cristalls subèdrics, amb vores localment 
corroïdes, immersos en una matriu amb textura 
microgranular. A la fàcies de centre, la textura és 
granofírica caracteritzada per la presència de cris-
talls de plagiòclasi envoltats per un intercreixement 
microgràfic entre quars i ortosa, que dona l’aspecte 
d’una flor. 

Les textures porfíriques evidencien diferents mo-
ments del refredament del magma. La presència 
de fenocristalls indica un primer refredament més 
lent dins la cambra magmàtica, mentre que la ma-
triu afanítica és indicativa d’un refredament més 
ràpid dins de les parets del dic. 

Informació addicional: 
Formació de la fàcies de vora 

Moltes roques hipabissals presenten una variació 
en la seva textura des del centre a la vora del dic 
a causa del refredament més ràpid en les parets 
del dic (fàcies de vora). Per altra banda, a la roca 
encaixant es genera una petita aurèola de meta-
morfisme de contacte entorn del dic. 
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Textures representatives de les roques ígnies 

N 

0 30 60 km 

Context 
Els complexos granítics de la Costa Brava. 

0 100 m 

N 

 

 

 

  

 

Situació 
Roquissar que limita pel sud la Platja de sa Conca 
de s’Agaró (Baix Empordà). 

Aflorament 
Zona, polida per l’onatge, formada per diversos dics 
de pòrfirs que tallen una granodiorita. 

Mostra de mà 
Pòrfir granític on s’observen fenocristalls de feldes-
pats (de color blanc) envoltats d’una matriu grisa 
afanítica. 

5 mm 

Làmina prima 
Textura macroscòpica de tipus porfírica caracterit-
zada per la presència de fenocristalls translúcids 
de feldespats i quars. També s’identifiquen petits 
cristalls de tonalitats marronoses de biotita. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Fenocristall de quars envoltat per un intercreixement de quars i ortosa (feldespat) definint una textura gra-
nofírica. Vista amb llum polaritzada creuada. 

200 µm 

Vista microscòpica 2 
Detall de l’intercreixement de quars i feldespat dins d’un golf que defeneix un fenocristall de quars. Vista 
amb llum polaritzada creuada. 

GLOSSARI 

Pòrfir. Roca ígnia intrusiva hipabissal que presenta una textura constituïda per fenocristalls dis-
persos en una matriu afanítica (de gra fi). Aquesta textura és el resultat de dues fases de 
cristal·lització dels mateixos minerals corresponents a dos estadis de refredament del 
magma. 

Afanítica. Textura referida a la mida dels grans que no són visibles a ull nu. 

Fenocristall. Cristall d’origen magmàtic, normalment euèdric, de mides superiors a altres mi-
nerals que formen la matriu, molt sovint visibles a ull nu. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

I3. Textura ofítica de les ofites de Vilanova de la Sal 

A la zona compresa entre Vilanova de la Sal i l’Er-
mita de la Mare de Déu de Montalegre (Serra de 
Mont-roig) afloren calcàries i dolomies del Triàsic 
mitjà i lutites i guixos del Triàsic superior corres-
ponents a les fàcies Muschelkalk i Keuper, respec-
tivament. La morfologia del terreny és suau i 
s’aprofita per al conreu de secà. En aquest àmbit 
s’identifiquen uns cossos d’ordre mètric a quilo-
mètric de roques ígnies de composició basàltica 
que tallen aquests materials i que s’estima que 
van intruir al Triàsic superior. Aquests cossos estan 
formats de diabases (o dolerites segons les esco-
les) tot i que als Pirineus se les anomena localment 
ofites pel seu aspecte verdós i taques de color 
blanc que recorden la pell d’una serp. 

Les ofites són roques hipabissals emplaçades en 
forma de sills o petits plutons. A Vilanova de la Sal 
afloren en petits afloraments discontinus, molt frac-
turats i erosionats, que donen lloc a cossos nodulars. 

En mostra de mà la roca és fosca, molt dura, tota 
ella cristal·lina, de mida de gra mitjana, d’uns 
2 mm. Es reconeixen cristalls prismàtics de color 
grisenc de piroxens envoltats per una matriu de 
tons ataronjats a blanquinosos corresponent a fel-
despat. A primer cop d’ull la textura de la roca 
sembla granular, tanmateix l’observació de la là-
mina prima posa de manifest la interrelació de crei-
xement entre els cristalls de piroxè i de feldespat, 
no observable a visu. 

A nivell microscòpic destaca la diferència de mides 
de gra dels cristalls de la roca. D’una banda, grans 
cristalls prismàtics d’1 a 4 mm de longitud de pi-
roxè (augita), i de l’altra, petits cristalls de feldespat 
(plagiòclasi) de menys de 0,3 mm. La proporció 
d’ambdós minerals és força similar i ocupen gai-
rebé el 95% del volum de la roca. El piroxè és força 
subèdric i molt poiquilític ja que conté nombroses 
inclusions de plagiòclasi sobretot a les vores del 
cristall, fet que dona nom a la textura ofítica. Les 
plagiòclasis es reconeixen per la seva forma pris-
màtica allargada i la presència de macles polisin-
tètiques. Aquests minerals a més de trobar-se 
inclosos totalment o parcialment dins dels cristalls 
de piroxè també es troben fora, donant lloc una 
xarxa de cristalls desorientats que rep el nom de 
textura intersticial. 

A més de piroxè i plagiòclasi, la roca també conté 
petites quantitats d’olivina alterada, quars i òxids 
de ferro. 

Informació addicional: 
Forma d’emplaçament de les ofites 

Les ofites dels Pirineus són roques hipabissals, que 
intruïren a poca profunditat sovint intercalades entre 
capes sedimentàries del Triàsic superior (fàcies 
Keuper) i del Juràssic, donant lloc a cossos de geo-
metria tabular que es coneixen amb el nom de sill. 
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Textures representatives de les roques ígnies 

N 

0 30 60 km 

Context 
El magmatisme associat al rift Triàsic de la Placa 
Ibèrica. 

0 100 m 

N 

 

 

 

 

  

  

 

 

Situació 
Zona compresa entre Vilanova de la Sal i l’Ermita 
de la Mare de Déu de Montalegre al terme municipal 
de les Avellanes i Santa Linya (Noguera). 

Aflorament 
Marge de camí on sobresurten uns blocs massius 
d’ofita. 

Mostra de mà 
Ofita holocristal·lina, fanerítica, de gra mitjà, en la 
qual es diferencien piroxens i plagiòclasi (color ata-
ronjat). 

5 mm 

Làmina prima 
Estructura macroscòpica de l’ofita on s’identifiquen 
uns grans cristalls de colors vius que corresponen 
a piroxè, concretament a l’augita. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Textura ofítica definida per cristalls d’augita (piroxè) amb colors de polarització alts i amb inclusions de 
plagiòclasi completament desorientades. S’observa que en aquesta textura el piroxè engloba totalment 
o parcialment els cristalls de plagiòclasi. Vista amb llum polaritzada creuada. 

200 µm 

Vista microscòpica 2 
Detall dels agregats que es troben en els espais que queden entre els piroxens. Aquests agregats són 
formats per cristalls de plagiòclasi disposats a l’atzar, definint una mena de xarxa. A la vegada, s’observa 
que en alguns punts els intersticis es troben ocupats per altres cristalls. Vista amb llum polaritzada creuada. 

GLOSSARI 

Ofita. Roca ígnia hipabissal de tonalitats verdoses que s’emplaça en forma de sills o petits plu-
tons. Formada per grans cristalls de piroxè que engloben cristalls tabulars de plagiòclasi i 
que descriuen la textura ofítica (ophis que amb grec significa serp). 

Holocristal·lina. Textura que fa referència a la cristal·linitat de les roques. En concret, indica que 
la roca està completament cristal·litzada (holos que amb grec significa tot). 

Rift. Terme anglès que significa esquerda o obertura. Estructura de l’escorça terrestre, en forma 
de vall, generalment afectada per falles, producte d’un procés de distensió i aprimament  
intracontinental. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

I4. Textura traquítica de les traquites de Vilacolum 

A la fossa de l’Empordà es troben petits afloraments 
de traquites i basalts alcalins que intrueixen o s’in-
tercalen entre els sediments quaternaris i neògens. 
Aquests materials estan associats a un sistema vol-
cànic, actualment poc actiu, que s’inicià fa més de 
10 milions d’anys i s’estén definint una franja N-S 
des de la Mediterrània occidental fins a la Conca 
del Rin. Les traquites de Vilacolum, juntament amb 
les d’Arenys d’Empordà, representen els termes 
magmàtics més evolucionats d’aquest vulcanisme, 
que en aquest cas s’estima que tingué lloc fa uns 
8 milions d’anys. 

Als voltants de Vilacolum, a la zona d’el Rouret-
Puig de les Mines, hi ha tres afloraments de roques 
volcàniques de colors clars que corresponen a an-
tigues pedreres en les quals s’explotava la traquita. 
La pedrera té un front d’explotació d’uns 3 metres 
d’alçada. 

Les traquites de Vilacolum són roques ígnies vol-
càniques, massisses, amb textura porfírica. Els 
cristalls visibles a ull nu es troben immersos en una 
matriu afanítica d’un color gris clar. Els fenocristalls 
clars són principalment de feldespats alcalins i pla-
giòclasi, i els de color fosc d’amfíbol i, en menys 
proporció, de biotita. 

En mostra de mà els fenocristalls de feldespats 
són de mides variables i poden arribar als 8 mm. 
En aquestes mostres no és fàcil diferenciar la pla-
giòclasi del feldespat alcalí. Tot i així, semblaria que 
els cristalls més ben preservats serien de feldespat 
alcalí i, en canvi, els cristalls amb nuclis alterats i 
vores ben conservades es correspondrien a les 
plagiòclasis. Els amfíbols són de color negre i de 
mides inferiors als 4 mm. Destaquen les seves 
seccions basals en forma de “pastilla juanola”. 
Aquests cristalls solen presentar unes vores d’una 
tonalitat molt més fosca que el nucli, cosa que evi-
dencia cert grau d’alteració. En conjunt, la propor-
ció de fenocristalls en aquestes roques és 
considerable, entorn al 20%. 

Una de les característiques texturals més comunes 
d’aquestes roques és el desenvolupament de la 
textura traquítica que és el resultat de l’orientació 
que presenten els micròlits de feldespats alcalins 
seguint línies de flux magmàtic i envoltant els cris-
talls més grans. Aquesta textura és visible única-
ment al microscopi. 

A nivell microscòpic s’observa una matriu formada 
per micròlits de sanidina (feldespat alcalí) orientats 
que descriuen una textura traquítica. L’acompa-
nyen microcristalls d’òxids de ferro i titani i en 
menys proporció de piroxè. Els micròlits de sani-
dina envolten els fenocristalls de feldespats i d’am-
fíbols. Aquests últims es caracteritzen per ser 
generalment euèdrics i presentar-se completament 
oxidats. Destaca també el grau d’alteració de les 
plagiòclasis. Aquests cristalls, en general subèdrics, 
solen presentar nuclis corroïts i sobrecreixement 
de feldespats alcalins a les vores.  

Informació addicional: Composició 
química de les traquites de Vilacolum 

Les roques volcàniques, com les traquites de Vila-
colum, en general es classifiquen a partir de la seva 
composició química. El diagrama que s’adjunta cor-
respon al sistema de classificació química de roques 
volcàniques Total Alkali-Silica (TAS) proposat per Le 
Bas et al. (1986). En aquest diagrama es projecta 
la concentració en pes de SiO2 vers la d’àlcalis (re-
sultant de sumar el Na2O i el K2O). S’observa que 
les traquites en general defineixen un camp que es 
caracteritza per tenir una concentració de SiO2 i àl-
calis relativament alta. El punt vermell que se situa 
dins el camp de les traquites correspon a una com-
posició representativa de les traquites de Vilacolum. 
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Textures representatives de les roques ígnies 

N 

0 30 60 km 

Context 
El vulcanisme neogen de l’Empordà. 

0 100 m 

N 

 

 

 

  

 

 

 

Situació 
Antiga zona extractiva de traquites per pedra de 
construcció a l’oest del nucli urbà de Vilacolum al 
terme municipal de Torroella de Fluvià (Alt Empordà). 

Aflorament 
Front d’excavació degradat associat a l’explotació 
de les traquites. 

Mostra de mà 
Traquita on s’identifiquen petits fenocristalls de fel-
despat alcalí i minerals màfics continguts dins una 
matriu de color gris clar afanítica. 

5 mm 

Làmina prima 
Textura de la traquita on destaquen fenocristalls de 
minerals màfics. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Textura traquítica, definida per micròlits de sanidina (feldespat) orientats i envoltant a fenocristalls de 
sanidina (feldespats) i amfíbols. Vista amb llum polaritzada creuada. 

200 µm 

Vista microscòpica 2 
Detall de l’alineament dels micròlits de sanidina (en alguns s’observa la macla de Carlsbad) al voltant dels 
fenocristalls. El flux magmàtic es veu obligat a contornejar els cossos rígids. Vista amb llum polaritzada 
creuada. 

GLOSSARI 

Traquita. Roca ígnia volcànica constituïda essencialment per feldespat alcalí i subordinadament 
per altres minerals com plagiòclasi, biotita, piroxè o amfíbol. 

Alcalí (roques alcalines). Terme que fa referència a la composició de les roques magmàtiques 
amb continguts alts en elements alcalins (Na i K). 

Micròlit. Cristall microscòpic acicular o tabular de les roques volcàniques de mida inferior a  
0,1 mm que forma part de la matriu de la roca. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

I5. Textura de zonació composicional de les  
granodiorites del batòlit d’Andorra-Montlluís 

A les muntanyes que s’aixequen al nord-oest de la 
conca de la Cerdanya afloren un conjunt de roques 
intrusives que conformen l’anomenat batòlit d’An-
dorra-Montlluís. Aquest cos s’estén al llarg d’uns 
60 km amb una orientació E-W i intrueix a les ro-
ques paleozoiques que van ser deformades durant 
l’orogènia herciniana. A la carretera que enllaça 
Martinet amb Lles de Cerdanya aflora una grano-
diorita biotítico-hornblèndica amb enclavaments 
de roques màfiques dispersos. El grau d’alteració 
és molt manifest per la presència de sorrals de 
sauló, tanmateix es preserven nuclis residuals 
de roca fresca en forma de cossos esferoïdals a 
subangulosos de mides entre 1 i 4 m de diàmetre, 
tot i que poden arribar a un màxim de 8 m. L’edat 
d’aquesta roca és d’uns 305 milions d’anys. 

En mostra de mà s’observa la textura granular, de 
gra mitjà a gruixut (2-4 mm), tot i que segons la re-
flexió de la llum es veuen alguns cristalls blancs de 
mides superiors. El contingut en minerals fèlsics 
(70%) és superior al de màfics (30%). Els primers 
corresponen a quars, ortosa i plagiòclasi dominant-
ment, mentre que els segons són biotita i hornblenda. 

A nivell microscòpic s’observa que la roca és força 
inequigranular a causa de la presència de grans 
cristalls d’ortosa, molt pertítica, de fins a 8 mm. 
Aquests cristalls inclouen d’altres com quarsos, 
plagiòclasis i biotites. Les plagiòclasis formen cris-
talls tabulars que estan parcialment alterats a se-

ricita i presenten macles polisintètiques. Alguns 
cristalls de plagiòclasis presenten zones concèn-
triques amb diferents tonalitats de grisos corres-
ponents a una textura de zonació composicional. 
Aquesta textura representa un canvi de la com-
posició química dels feldespats que està relacionat 
amb petites variacions composicionals del magma 
durant el creixement del cristall.  

Informació addicional: 
Zonació composicional 

Les variacions en la composició química dels mi-
nerals poden ser aparents, és a dir, observables 
a ull nu o al microscopi pels canvis de color (gra-
duals o abruptes) o poden només ser detectades 
amb anàlisis mineraloquímiques puntuals amb mi-
crosonda electrònica. 

A la plagiòclasi de la figura A es mostra una zona-
ció de tipus normal, el contingut de calci disminueix 
progressivament del centre cap a la vora del cristall. 
S’interpreta que aquesta gradació de la plagiòclasi 
és el reflex d’un refredament progressiu del mag -
ma, en un sistema geoquímic relativament tan cat. 
A la figura B la zonació és de tipus oscil·latòria, en 
aquest cas s’interpreta que durant la cristal·lització 
de la plagiòclasi la composició del magma fluc-
tuava significativament. 
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Textures representatives de les roques ígnies 

N 

0 30 60 km 

Context 
El batòlit d’Andorra-Montlluís. 

0 100 m 

N 

 

 

 

  

  

Situació 
Carretera de Martinet a Lles de Cerdanya (Cerda-
nya). 

Aflorament 
Talús amb cossos frescos de granodiorites envoltats 
de sauló. 

Mostra de mà 
Granodiorita fresca. Els components de color blanc 
corresponen a feldespats, els grisos a quars i els 
negres a biotita. 

5 mm 

Làmina prima 
Textura granular representativa de la mostra de gra-
nodiorita. Els minerals de color blanc corresponen 
a feldespats (ortosa i plagiòclasi), els de color gris a 
quars i els marrons a biotita. Vista amb llum polarit-
zada plana. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Detall de la textura granular donada per un mosaic de cristalls de quars (net d’inclusions, de color gris a 
blanquinós), ortosa (color gris fosc amb pertites), plagiòclasi (color gris amb macles polisintètiques i 
alteracions a sericita) i biotita (de color marró i vermell fort). Vista amb llum polaritzada creuada. 

200 µm 

Vista microscòpica 2 
Cristall de plagiòclasi amb zonació composicional de tipus oscil·latòria. Vista amb llum polaritzada 
creuada. 

GLOSSARI 

Batòlit. Estructura de grans dimensions compost de diversos cossos intrusius de centenars 
de quilòmetres quadrats.  

Sauló. Material sorrenc residual que deriva de la meteorització química de roques granítiques 
en zones de clima temperat i humit. En aquestes condicions, els feldespats i les miques 
s’alteren i donen lloc a minerals de les argiles.  

Zonació composicional. Arranjament textural en bandes alternants que presenten alguns  mi-
nerals causades per variacions de la seva composició química, la qual cosa també pot com-
portar variacions de les propietats físiques (per exemple, el color). 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

I6. Textura vesicular de les bombes basàltiques  
del Montsacopa 

La principal zona volcànica recent de Catalunya 
es troba a la Garrotxa. Aquesta zona volcànica és 
constituïda per un gran nombre de cons i colades 
de lava associades que s’agrupen principalment 
en dos sectors: el nord, que es localitza principal-
ment entorn la vall del Fluvià i on es troben el major 
nombre de volcans i de més renom (Croscat o 
Santa Margarida), i el sud, que a grans trets defi-
neix una franja d’orientació NW-SE entre Sant Feliu 
de Pallerols i Vilobí d’Onyar i agrupa una dotzena 
de volcans entre els quals destaquen el Puig de 
la Banya del Boc i el Puig d’Adri (ambdós situats 
al Gironès). 

Al centre d’Olot es troba el Volcà del Montsacopa 
que juntament amb la Garrinada i el Volcà de Mon-
tolivet descriuen una alineació amb orientació NE-
SW. A les antigues grederes del vessant sud-oest 
del Montsacopa s’observa part de l’estructura in-
terna del con volcànic. En conjunt, l’aflorament és 
format per diversos nivells de materials piroclàstics 
amb gruixos que varien des de mig metre a un 
metre i mig. Aquests estan constituïts principalment 
per bombes i lapil·lis. 

En mostra de mà les bombes volcàniques contenen 
un gran nombre de cavitats anomenades vesícules 
que defineixen una textura vesicular. Aquestes ve-
sícules, que representen els motlles dels gasos que 
contenia el magma, són de mides variables (des 
de 0,5 mm fins a més de 10 mm) i tenen formes 
que van des d’esfèriques a ovalades i irregulars. 
La part més externa sol ser rugosa de tal manera 
que recorda la crosta d’una barra de pa. 

A nivell de microscopi s’observa com la textura 
vesicular és la predominant. A part de les vesícu-
les, s’observen fenocristalls de piroxè i olivina que 
poden arribar als 5 mm de mida i que determinen 
una textura porfírica. La matriu, fosca, és formada 
per microcristalls aciculars de plagiòclasi i d’òxids 
de Fe i Ti. Entre els fenocristalls destaquen els pi-
roxens amb nuclis verds i arrodonits envoltats per 
una vora que varia de beix a marró. Aquests can-

vis de colors reben el nom de zonació composi-
cional i solen ser el reflex d’una zonació química 
del mineral. 

Informació addicional: 
El paper dels volàtils 
en les erupcions volcàniques 

Que una erupció volcànica sigui molt, poc o gens 
explosiva depèn principalment de dos paràmetres, 
la viscositat del magma i el seu contingut en vo-
làtils. Els volàtils (principalment H2O i CO2, però 
també SO2, H2S, entre d’altres) es troben dissolts 
en el magma a profunditats en les quals la pressió 
litostàtica és prou alta. Quan es produeix una des-
compressió sobtada, el magma ascendeix i dis-
minueix la pressió de confinament d’aquests 
volàtils de manera que se separen del líquid tot 
formant bombolles de gas. Quan el gas ocupa un 
70-80% del volum es produeix la fragmentació del 
magma i, en conseqüència, es desencadenen les 
erupcions magmàtiques explosives. 
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Textures representatives de les roques ígnies 

N 

0 30 60 km 

Context 
El vulcanisme quaternari de la Garrotxa. 

0 100 m 

N 

 

  

Situació 
Antigues grederes de l’edifici volcànic del Montsa-
copa, Olot (Garrotxa). 

Aflorament 
Talús antròpic de dipòsits piroclàstics. 

Mostra de mà 
Bomba volcànica de composició basàltica. 

5 mm 

Làmina prima 
Textura vesicular característica de la bomba volcà-
nica. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Textura vesicular constituïda per una matriu fosca, amb micròlits de plagiòclasi, que inclou vesícules de 
mida variable i fenocristalls de piroxè i olivina. Vista amb llum polaritzada plana. 

0,5 mm 

Vista microscòpica 2 
Detall d’un piroxè, corroït, amb nucli irregular de color verd i envoltat d’un mantell beix i una vora de tonalitat 
marronosa. Vista amb llum polaritzada plana. 

GLOSSARI 

Bomba volcànica. Piroclast de dimensió generalment superior als 64 mm, de forma arrodonida o 
fusiforme. Aquests fragments piroclàstics són emesos en erupcions volcàniques explosives. 

Gredera. Indret d’on s’extreu la greda, que és un localisme de la zona d’Olot que s’utilitza per 
anomenar les escòries volcàniques i els piroclastos de projecció volcànica, generalment de 
mida entre 2 i 64 mm. 

Vesícula. Cavitat present en les roques volcàniques formada per la pèrdua de gas en el magma 
durant el procés de consolidació. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 
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I7. Textura poiquilítica de les cortlandites  
de Sant Joan de l’Albera 

En el Massís de l’Albera afloren dominantment ro-
ques de l’Ordovicià superior (465±4 Ma) i d’altres 
més antigues. Tot el conjunt va ser deformat i me-
tamorfitzat durant l’orogènia herciniana (fa uns 
300 Ma) i intruït per importants volums de granitoi-
des del Carbonífer-Permià, que conformen el batòlit 
de Sant Llorenç de Cerdans-la Jonquera. A la car-
retera que va del Pertús a Sant Joan de l’Albera, al 
Vallespir, dins d’aquests granitoides afloren petits 
estocs de roques màfiques i ultramàfiques, de 
mides mètriques. Els afloraments d’aquests estocs 
en els marges de la carretera són discontinus i mos-
tren una alteració superficial a sauló important; tan-
mateix, es preserven nuclis amb formes arrodonides 
molt durs de colors foscos, de roca molt fresca. Al-
guns d’aquests nuclis corresponen a cortlandites, 
unes roques ultramàfiques amb textures de cumu-
lats que es caracteritzen per la presència d’amfíbol 
i flogopita a més d’olivina i plagiòclasi. 

En mostra de mà la roca és fanerítica, lleugerament 
inequigranular i hi destaquen cristalls centimètrics 
d’una tonalitat marronosa corresponents a amfíbol 
i cristalls de flogopita inferiors a 1 cm, daurats i 
amb lluïssor nacrada. La roca en conjunt té un as-
pecte força granular i en destaca la seva densitat 
i també una susceptibilitat magnètica molt alta. 

A nivell microscòpic s’observen grans cristalls 
d’amfíbol que inclouen cristalls de mides inferiors 

a 1 mm d’olivina generalment subèdrica. Aquests 
minerals descriuen, en conjunt, una textura poi-
quilítica. Aquesta textura també és força evident 
en els cristalls de flogopita. L’associació mineral 
d’aquesta mostra inclou cristalls euèdrics a subè -
drics de piroxens i plagiòclasis (aquestes últimes 
maclades) de mides normalment més petites a 
1 mm, així com de minerals del grup de les es -
pinel·les i sulfurs que no superen els 0,5 mm. L’al-
teració d’aquesta mostra s’evidencia per la 
presència de minerals secundaris com sericita, 
prehnita i serpentina que afecten de forma parcial 
o total part dels minerals essencials. 

Informació addicional: 
El significat de la textura poiquilítica 

La presència de minerals inclosos en cristalls més 
grans sol ser una eina força utilitzada en l’establi-
ment de la seqüència de cristal·lització d’un magma. 
Si bé és cert que en molts casos el mineral inclòs 
ha cristal·litzat anteriorment al mineral hoste, cal 
tenir en compte la relació entre la formació dels cris-
talls (nucleació) i la velocitat de creixement de ca-
dascun d’ells. Així, doncs, es pot donar el cas que 
els dos minerals hagin nucleat en el mateix moment, 
però un dels dos hagi crescut a una velocitat més 
gran que l’altre. Fins i tot, el mineral hoste pot haver 
nucleat abans que el mineral inclòs. 



Textures representatives de les roques ígnies 

N 

0 30 60 km 

Context 
El complex magmàtic de la Jonquera-Sant Llorenç 
de Cerdans. 

0 100 m 

N 

 

 

 

 

 

  

Situació 
Carretera D-71 abans d’arribar a Sant Joan de l’Al-
bera pel sud (Vallespir). 

Aflorament 
Talús artificial de carretera format per nuclis de ro-
ques ultramàfiques envoltats d’un mantell d’alteració 
format per sauló. 

Mostra de mà 
Cortlandita amb cristalls centimètrics de color marró 
corresponents a amfíbols. 

5 mm 

Làmina prima 
Secció composta per dominis de tonalitats marro-
noses formats principalment per grans cristalls 
d’amfíbols i dominis més incolors formats predo-
minantment per cristalls de plagiòclasi i piroxè. Vista 
amb llum polaritzada plana. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Domini de textura granular amb cristalls de plagiòclasi, piroxè, amfíbol i flogopita. Vista amb llum polaritzada 
creuada. 

1 mm 

Vista microscòpica 2 
Textura poiquilítica d’un cristall d’amfíbol de tipus pargasita que inclou cristalls més petits d’olivina. Vista 
amb llum polaritzada creuada. 

GLOSSARI 

Cortlandita. Roca ígnia plutònica de composició ultramàfica formada per cristalls centimètrics 
d’amfíbol que engloben olivines i/o piroxens. 

Roca ultramàfica. Roca ígnia composta essencialment (més del 90%) per minerals màfics (si-
licats ferromagnesians com ara les olivines, els piroxens o els amfíbols). 

Textura poiquilítica. Textura referent als cristalls relativament grossos que inclouen nombrosos 
cristalls més petits d’una o més espècies minerals. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

I8. Textura granular de les granodiorites  
de la Vallençana 

A la Cadena Litoral Catalana s’exposen dominant-
ment roques plutòniques que abasten des de leu-
cogranits, granits, granodiorites, tonalites fins a 
roques hipabissals i filonianes associades. L’aflo-
rament en superfície d’aquestes roques formades 
en profunditat a l’escorça durant el Carbonífer – 
Permià es deu a l’erosió i a l’evolució geodinàmica 
d’aquest sector de la placa Ibèrica al llarg de la 
història. A la Serralada de Marina, dins el terme 
municipal de Badalona, es troba la pedrera la Va-
llençana, que actualment ja no és activa i d’on 
s’extreien materials per a la construcció. L’aflora-
ment correspon a un dels fronts de la pedrera, 
d’uns 9 m d’alçada, té un color blanquinós i està 
molt diaclasat. 

En mostra de mà la roca és fanerítica, formada per 
cristalls que generalment varien entre 1 i 6 mm i 
que descriuen una textura granular. Aquesta tex-
tura ve donada pel caràcter equigranular dels mi-
nerals que constitueixen la roca. Els minerals clars 
es corresponen a quars (gris translúcid), ortosa i 
plagiòclasi (colors blancs). Aquests minerals, que 
constitueixen un 75% de la mostra aproximada-
ment, contrasten amb el mineral negre amb lluïssor 
nacrada corresponent a la biotita. 

A nivell microscòpic s’observa una textura granular 
hipidiomorfa amb presència de cristalls generalment 
euèdrics de plagiòclasi i biotita, i cristalls anèdrics 
de quars i ortosa. Localment, aquests últims inclo-
uen cristalls de mides inferiors a 1 mm principalment 

de plagiòclasi tot descrivint una textura poiquilítica. 
Els cristalls de plagiòclasi solen presentar macles 
polisintètiques i zonacions concèntriques. La roca 
mostra un cert grau de meteorització manifest per 
l’alteració parcial dels feldespats a un agregat de 
gra fi de caolinita i sericita, i per la transformació 
de les biotites, originalment de color marró i forta-
ment pleocroiques, a clorita (de color verdós) i epi-
dota (de tons ocres). 

Informació addicional: 
Tipus de textures granulars 

Seguint el criteri de la forma dels cristalls (euèdrica, 
subèdrica i anèdrica), les roques plutòniques amb 
textura granular es poden subdividir en panidiomòr-
fiques, hipidiomòrfiques i alotriomòrfiques. En el pri-
mer cas, la gran majoria dels cristalls que formen la 
roca són euèdrics. La textura hipidiomòrfica con-
templa que una part dels cristalls siguin euèdrics, 
una altra subèdrics i la resta anèdrics. Finalment, 
les roques plutòniques amb la majoria de cristalls 
anèdrics descriuen una textura alotriomòrfica. Les 
formes dels cristalls són indicatives del grau de 
desen volupament de les cares cristal·lines durant 
el refredament del magma dins de la cambra mag-
màtica. Quan els cristalls creixen sense cap mena 
d’obstrucció es desenvolupen cares cristal·lines gai-
rebé perfectes. A mesura que el magma es refreda 
i es formen més cristalls el creixement de cada cristall 
interfereix amb la resta. Aquest fet dificulta el des-
envolupament de les cares cristal·lines. 
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Textures representatives de les roques ígnies 

N 

0 30 60 km 

Context 
El magmatisme hercinià de la Serra de la Marina. 

0 100 m 

N 

 

  

 

Situació 
Pedrera la Vallençana, dins del terme municipal de 
Badalona (Barcelonès). 

Aflorament 
Front de la pedrera format per granodiorites fres-
ques. 

Mostra de mà 
Granodiorita. A ull nu, es diferencien cristalls de 
quars (de color grisós), feldespat (de color blanqui-
nós) i biotita (de color negre). 

5 mm 

Làmina prima 
Secció representativa de la textura granular de la 
granodiorita. Es diferencien cristalls de biotita (mar-
rons) algunes d’elles clorititzades (verdes), cristalls 
de quars (grisosos) i cristalls de feldespat (de color 
blanc). Vista amb llum polaritzada plana.  

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Textura granular marcada per la presència de cristalls mil·limètrics de quars, feldespats (inclou feldespat 
potàssic i plagiòclasi) i biotita. Vista amb llum polaritzada creuada. 

200 µm 

Vista microscòpica 2 
Detall de cristall de biotita (marró) alterat a clorita (verda) i epidota (petits cristalls de color ocre). Vista amb 
llum polaritzada plana. 

GLOSSARI 

Granodiorita. Roca ígnia plutònica constituïda essencialment per quars i plagiòclasi i, en menor 
proporció, per feldespat alcalí; amb petites quantitats de minerals màfics, generalment biotita 
i amfíbol. 

Magma. Material rocós fos, generalment de composició silicatada, generat a l’interior de la 
Terra i caracteritzat per la presència d’una fase fosa, moltes vegades acompanyada per 
cristalls en suspensió i gasos dissolts. 

Textura granular. Textura de les roques ígnies plutòniques i/o hipabissals definida per la pre-
sència de cristalls que contacten entre ells mitjançant les seves cares cristal·lines. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

I9. Textura porfírica de les basanites d’Hostalric 

El terme municipal d’Hostalric, a la comarca de la 
Selva, se situa al límit NE de la Depressió Prelitoral 
Catalana, entre els massissos del Montseny i el 
Montnegre. Un dels principals trets geomorfològics 
d’Hostalric és la presència d’un petit con volcànic 
format fa uns 2 milions d’anys i que és testimoni 
dels últims estadis de l’activitat volcànica a la zona 
de la Selva. L’emblemàtic Castell d’Hostalric s’as-
senta sobre la xemeneia d’aquest volcà. Les laves 
que s’hi observen són el resultat del refredament i 
la solidificació del magma dins la mateixa xemeneia 
volcànica. Aquestes laves, de composició basaní-
tica, presenten una estructuració en columnes ano-
menada disjunció columnar. Aquestes columnes 
hexagonals no solen superar mig metre d’amplada. 
El seu grau de meteorització sol ser molt intens i 
les columnes originals s’acaben transformant en 
boles a conseqüència de l’alteració donant lloc al 
que es coneix com a disjunció esferoïdal. 

En mostra de mà destaquen cristalls d’olivina i piroxè 
de mida, en general, mil·limètrica tot i que també 
se’n reconeixen de mida centimètrica. Aquests cris-
talls, que ocupen aproximadament un 10% del 
volum de la roca, es troben immersos en una matriu 
de color gris fosc en la qual no s’hi diferencien com-
ponents a ull nu (matriu afanítica). La relació entre 
aquests cristalls i la matriu defineix la textura porfírica. 
També s’observen algunes vesícules (motlles del 
gas que contenia el magma) de mides que varien 
entre pocs mil·límetres i un centímetre. Molt sovint, 
la roca presenta una alteració en forma de taques 
blanques de mides mil·limètriques a centimètriques, 
que emmascaren l’aspecte original. 

A nivell de microscopi s’observa com la majoria de 
cristalls d’olivina i piroxè són de mides que varien 

entre 0,5 i 1,5 mm (fenocristalls). També se n’ob-
serven alguns de fins a 6 mm que destaquen per 
les evidents textures de desequilibri i que es podrien 
interpretar com a xenocristalls. Els fenocristalls d’o-
livina solen ser subèdrics i anèdrics, amb fractures 
i puntualment amb alteració de les vores a òxids 
de Fe i Ti. En canvi, els cristalls de clinopiroxè tenen 
forma prismàtica amb cares cristal·lines força 
desen volupades (cristalls euèdrics a subèdrics) i 
normalment mostren una zonació composicional. 
La matriu, microcristal·lina, és formada per micròlits 
de plagiòclasi, microcristalls de piroxè i olivina, i mi-
nerals opacs (òxids de Fe i Ti). Localment també 
s’observen xenocristalls de feldespats i quarsos 
provinents del substrat granític. 

Informació addicional: 
Fenocristall versus xenocristall 

Les roques volcàniques solen presentar cristalls 
de mida relativament gran que destaquen en una 
matriu de mida de gra molt més fina o fins i tot ví-
tria. L’origen d’aquests cristalls grans pot ser divers. 
Parlem de fenocristalls quan fem referència a 
aquells cristalls grans, normalment euèdrics, for-
mats directament de la cristal·lització del magma 
i, per tant, en equilibri amb el líquid. En canvi, els 
xenocristalls són cristalls grans que ja estaven for-
mats i que han estat incorporats en el magma per 
processos físics. Aquests cristalls solen presentar 
evidències de desequilibri amb el líquid com ara 
sobrecreixements o nuclis de reacció. La coexis-
tència de fenocristalls i xenocristalls en una roca 
volcànica és molt comuna i evidencia la complexitat 
dels sistemes magmàtics. 
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Textures representatives de les roques ígnies 

N 

0 30 60 km 

Context 
El vulcanisme neogen de la Selva. 

0 100 m 

N 

 
 

 

  

Situació 
Castell d’Hostalric (Selva). 

Aflorament 
Columnes basàltiques de la base del castell. 

Mostra de mà 
Basanita. A ull nu destaquen uns fenocristalls de 
piroxens (negres brillants) i olivina (de color verd 
oliva) dins una matriu afanítica. 

5 mm 

Làmina prima 
Secció representativa de la textura porfírica de la 
mostra de basanita. Els cristalls de color verd clar 
corresponen a fenocristalls de piroxè i olivina. Vista 
amb llum polaritzada plana. 

Vista microscòpica 1 
Fenocristalls de piroxè i olivina immersos en una matriu formada per micròlits de plagiòclasi i microcristalls 
de piroxè, olivina i opacs. Vista amb llum polaritzada creuada. 

100 µm 

Vista microscòpica 2 
Xenocristall de feldespat. Vista amb llum polaritzada creuada. 

GLOSSARI 

Basanita. Roca ígnia volcànica d’aspecte similar a un basalt, fosca, afanítica amb textura por-
fírica, generalment composta per piroxè (clinopiroxè), plagiòclasi, feldespatoides i olivina. 

Disjunció columnar. Estructura de refredament de les laves que consisteix en columnes o pris-
mes verticals, paral·lels entre ells, de secció hexagonal, pentagonal o quadrada.  

Xenocristall. Cristall que té l’aparença d’un fenocristall però que és extern al sistema magmàtic 
en conjunt. Aquest cristall ha estat incorporat en el magma a partir de processos físics (per 
exemple pot haver estat arrencat de les parets de la roca encaixant). 
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I10. Textura fluïdal de les riolites de Gréixer 

En el vessant nord del Parc Natural del Cadí-Moixeró, 
per sota de les cingleres cenozoiques i mesozoiques, 
es ressegueixen de manera discontínua materials 
lligats al vulcanisme estefanopermià dels Pirineus. 
En aquesta franja alineada est-oest destaquen ma-
terials volcànics calcoalcalins (tant piroclastos com 
laves) de composicions que varien entre andesites 
basàltiques i riolites. En destaquen les riolites de 
Gréixer, les dacites de Prats d’Aguiló o les andesites 
de Coll de Vanses. A la zona entre Gréixer i Coll de 
Pi hi destaca un aflorament de materials volcànics 
força continu, d’uns 12 km de llarg, format per co-
lades de lava i piroclastos de composició riolítica. 
Aquest conjunt de roques, del Permià inferior, pot 
arribar a tenir gruixos de més de 450 metres. En el 
camí prop del Coll de Pendís hi aflora una colada 
de lava d’uns 30 metres de gruix, fortament diacla-
sada, de colors ocres, rosats i rogencs. Aquesta va-
rietat cromàtica no és original de la roca sinó que 
és el resultat d’una forta alteració hidrotermal. 

En mostra de mà s’observa la presència de feno-
cristalls de fins a 0,5 mm de quarsos i feldespats 
que representen un 5-10% de la mostra. Aquests 
cristalls estan immersos en una matriu afanítica i en 
conjunt descriuen una textura porfírica. És de des-
tacar la presència d’un bandat mil·limètric molt mar-
cat a simple vista de colors diversos corresponent 
a una textura fluïdal. Aquest bandat sovint s’observa 
deformat per plecs reomòrfics, formats durant el 
moviment de la lava. La roca també sol presentar 
vesícules de menys d’un centímetre, força elongades 
i reomplertes per zeolites (textura amigdalar). 

A nivell microscòpic s’observa que la roca és ho-
locristal·lina, amb fenocristalls principalment de 
quars i feldespats i alguns de biotita. Molts dels 
fenocristalls estan rotats i presenten zones d’ombra 

relacionades amb el comportament fluïdal de la 
lava. El bandat que conforma la matriu es carac-
teritza per una alternança de nivells de mida de 
gra diferent. Les bandes que amb la làmina a con-
trallum es veuen més ataronjades es corresponen 
a nivells formats per cristalls d’entre 0,1 i 0,2 mm. 
Aquests cristalls, que es disposen formant un mo-
saic, presenten vores de corbades a lobulades. 
Els nivells més clars són de mides molt més petites, 
sovint en el límit entre microcristal·lí i criptocristal·lí. 
La textura dels minerals de la matriu s’interpreta 
com a producte de desvitrificació. En els nivells 
més fins també s’observen microvesícules com-
pletament estirades seguint la direcció del flux i re-
omplertes per material silícic que descriuen una 
textura amigdalar. 

Informació addicional: 
Processos de desvitrificació 

Si bé és cert que les riolites de Gréixer són actual-
ment holocristal·lines, les característiques petro-
gràfiques dels cristalls de la matriu indiquen que 
aquests són producte d’un procés de desvitrifica-
ció. A diferència dels sòlids cristal·lins, el vidre té 
una estructura atòmica menys ordenada i un estat 
de major energia. El fet que sigui una substància 
metaestable implica que en condicions favorables 
(per exemple, presència d’una fase fluida) pot es-
devenir inestable i cristal·litzar, és a dir, es pot des-
vitrificar. El procés de desvitrificació sol implicar la 
formació de cristalls fibroso-radials, anomenats 
esferulits, i també altres textures com la textura 
micropoiquilítica. Moltes vegades, però, es pro-
dueix una recristal·lització dels components donant 
lloc a un mosaic de quars i feldespat que modifica 
les textures de desvitrificació originals. 
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Textures representatives de les roques ígnies 

N 

0 30 60 km 

Context 
El vulcanisme estefanopermià dels Pirineus. 

0 100 m 

N 

 

  

Situació 
Entorns del Coll de Pendís als límits del terme mu-
nicipal de Gréixer (Berguedà). 

Aflorament 
Talús de camí on s’exposa una colada de riolites 
fortament diaclasades de colors d’ocres a rogencs. 

Mostra de mà 
Riolita bandada amb fenocristalls de quars i feldes-
pat. 

5 mm 

Làmina prima 
Successió de bandes de diferents tonalitats amb 
fenocristalls representativa de la riolita. Vista amb 
llum polaritzada plana. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Textura fluïdal definida per una alternança de bandes mil·limètriques de diferents mides de gra. Vista amb 
llum polaritzada creuada. 

1 mm 

Vista microscòpica 2 
Detall d’un fenocristall de feldespat rotat dins una matriu bandada amb textura fluïdal. Vista amb llum po-
laritzada plana. 

GLOSSARI 

Riolita. Roca volcànica àcida (amb més d’un 65% de SiO2) formada per fenocristalls (sovint poc 
abundants) de sanidina i quars i minerals màfics (generalment biotita) envoltats d’una matriu 
vítria o afanítica. Des d’un punt de vista composicional les riolites equivalen als granits. 

Diaclasat. Terme referit a la roca que presenta diàclasis, és a dir, fractures de superfície molt 
plana que no mostren desplaçament. 

Textura fluïdal. Textura de roques volcàniques caracteritzada per la presència de cristalls orien-
tats i bandats que s’atribueixen al moviment de la lava durant el procés de consolidació. 
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3. Textures de les roques sedimentàries 

3.1 Característiques generals 
de les textures de les roques 
sedimentàries 

Les roques sedimentàries es formen a la super-
fície de la Terra, o molt a prop d’aquesta, i tenen 
diferents orígens. Algunes d’elles, les que es co-
neixen com a roques detrítiques, són el resultat 
de l’acumulació i posterior litificació de material 
sòlid fragmentari procedent de la meteorització, 
l’erosió, el transport i la deposició de roques pre-
existents. En canvi, d’altres es formen per l’acu-
mulació de material biogènic, com ara les roques 
carbonàtiques, o per la precipitació química de 
minerals, com ara les roques evaporítiques. 

Textura de les roques sedimentàries

 

 

 

 
 

 

 

Bloc diagrama de la superfície terrestre indicant diferents  
ambients sedi mentaris. 

Les roques sedimentàries són formades principalment per cristalls, clastos i bioclastos, matriu, porositat, 
ciment i matèria orgànica. La deposició d’aquest material té lloc en zones deprimides terrestres anome-
nades conques sedimentàries, que presenten diferents ambients continentals, marins i de transició, com 
ara les planes deltaiques. Les roques sedimentàries preserven estructures associades a aquests ambients 
deposicionals. L’estratificació, les marques de corrent, les cicatrius erosives o les esquerdes de desseca-
ció són alguns exemples d’aquestes estructures visibles a ull nu que ens ajuden a descriure les roques 
sedimentàries. La descripció de les roques sedimentàries i de les seves textures és diferent per a cada 
tipus de roca sedimentària (detrítica, carbonàtica, evaporítica, silícica, etc.) i normalment és necessari el 
seu estudi al microscopi. Per aquest motiu, més habitualment, es fan servir els termes litofàcies, fàbrica, 
estructura i fàcies, en la descripció d’aquestes roques sedimentàries. 

L’origen i la composició dels components, i la seva proporció, mida i forma, són els principals aspectes 
que es tenen en compte per a la caracterització de les roques sedimentàries. El sistema de classificació 
de les textures de les roques sedimentàries varia en funció de la seva tipologia. A continuació fem una 
breu descripció de les textures dels tres grups principals de roques sedimentàries: les detrítiques, les 
carbonàtiques i les evaporítiques. 

Textures de roques detrítiques 

La textura principal de les roques detrítiques és la textura clàstica, la qual es caracteritza per la presència 
d’un agregat de fragments de roca (clastos) i matriu units per ciment. Els paràmetres que caracteritzen la 
textura clàstica són la mida, el grau d’arrodoniment i la selecció dels clastos, i la proporció clastos-matriu. 
És important tenir en compte que els clastos deriven d’unes roques originals (l’àrea font de sediment) i 
experimenten modificacions durant el seu transport i deposició. 

En les roques detrítiques els clastos es classifiquen en tres mides principals: els de fins a diàmetres in-
feriors a 0,063 mm (inclou els grans de llim i argila), els de sorra de diàmetres entre 0,063 mm i 2 mm, 

250 µm 

Clastos de mida lutita. Clastos de mida sorra. Clastos de mida grava. 
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i els de grava de més de 2 mm de diàmetre. A grans trets, les roques detrítiques formades majoritària-
ment per clastos fins corresponen a lutites, les formades majoritàriament per clastos de sorra corres-
ponen a arenites (gresos) i les formades majoritàriament per clastos de grava corresponen a rudites 
(conglomerats i bretxes). 

500 µm 

Gres amb clastos angulosos. 

250 µm 

Gres amb clastos arrodonits. 

L’arrodoniment dels clastos fa referència al grau d’angulositat d’un gra independentment de la seva 
forma tridimensional, és a dir, a la presència i forma d’arestes i vèrtexs. 

Conglomerat clast-suportat definit per clastos de mida rudita arrodonits. Bretxa matriu-suportada definida per clastos de mida rudita angulosos. 

La selecció és un índex sobre la variació de la mida de gra present a la roca, referent a la qualitat d’un 
sediment de ser homomètric. Així, una bona selecció indica una mida de gra homogènia i una mala se-
lecció indica una mida de gra heterogènia. La proporció clastos-matriu és una propietat relacionada 
amb l’índex de selecció que fa referència a si la roca està suportada pels clastos o la matriu. 

Textures de roques carbonàtiques 

Les principals tipologies de roques carbonàtiques són les calcàries i les dolomies. La tipologia de textures 
característiques de les calcàries i les dolomies són diferents. 

Les textures de les calcàries són deposicionals, és a dir, resulten de l’ambient sedimentari on es formen. 
Per classificar les textures de les calcàries generalment s’utilitza el sistema de Dunham modificat per 
Embry i Klovan, que té en compte si els components estaven units durant la deposició, la mida dels 
clastos, si la roca és suportada per la matriu o els clastos, i el percentatge modal dels grans.  

Les dolomies principalment deriven del reemplaçament de la calcita present a les calcàries per dolomita 
degut a la presència de fluids rics en magnesi. La dolomitització comporta la formació d’una textura 
cristal·lina que en funció de la forma dels cristalls pot ser xenotòpica si els cristalls són anèdrics, hipi-
diotòpica si els cristalls són subèdrics i idiotòpica si són euèdrics. 
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Diagrama de Dunham modificat per Embry i Klovan per a la classificació de les textures de les calcàries. 

250 µm 

Textura mudstone. 

250 µm 

Textura wackestone. 

500 µm 

Textura grainstone. Textura boundstone. 

Esquema per a la classificació de textures de dolomies: xenotòpica (esquerra), hipidiotòpica (centre) i idiotòpica (dreta). 
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Textures de roques evaporítiques 

Les roques evaporítiques, tant sulfats (guix i anhidrita) com clorurs (sals), es formen per la precipitació 
química de cristalls a partir d’una salmorra i, per tant, presenten textures cristal·lines. Aquestes textures 
són nombroses i es poden agrupar en funció de si són primàries, formades per precipitació directa de 
cristalls derivats de l’evaporació d’una salmorra, o secundàries, producte de processos de recristal·lit-
zació o reemplaçament. Les textures de les roques evaporítiques es defineixen en funció de la mida i la 
forma dels cristalls i de la seva organització en el conjunt de la roca.  

500 µm 

Textura laminar. 

500 µm 

Textura selenítica. 

La textura primària més comuna en sals i guix és la textura laminar, formada per capes mil·limètriques 
d’una o diverses composicions. Una altra textura primària típica del guix és la selenítica que es carac-
teritza per la presència de grans cristalls de guix d’ordre centimètric-decimètric (cm-dm). 

Es diferencien un gran nombre de textures secundàries en funció de la naturalesa del dipòsit evaporític. 
Per exemple els dipòsits d’anhidrita secundària sovint presenten la textura nodular (composta de masses 
arrodonides) o l’enterolítica (derivada de la unió de nòduls). En el cas dels dipòsits de guix secundari s’i-
dentifica la textura fibrosa (agregats de cristalls aciculars fins), l’alabastrina (cristalls microcristal·lins), la 
porfiroblàstica (cristalls de fins a 1 cm) o la megacristal·lina (cristalls d’ordre cm-dm). 

500 µm 

Textura nodular. 

500 µm 

Textura megacristal·lina. 
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3.2 Textures representatives de les roques sedimentàries 

Roques sedimentàries 

S1 Textura cristal·lina dels guixos de Vilobí del Penedès 

S2 Textura hipidiotòpica de les dolomies del Muschelkalk del Coll de la Teixeta 

S3 Textura clàstica dels gresos carbonífers del Priorat 

S4 Textura microcristal·lina del chert de Sarral 

S5 Textura clàstica mida rudita dels conglomerats de Montserrat 

S6 Textura deposicional bandada de les sals de Vilafruns 

S7 Textura framestone dels travertins de Rivert 

S8 Textura pisolítica de les bauxites d’Alòs de Balaguer 

S9 Textura foatstone de les calcàries de rudistes de la Serra de Godall 

S10 Textura packstone de les calcàries d’orbitolines d’Olèrdola 
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S1. Textura cristal·lina dels guixos  
de Vilobí del Penedès 

A la conca del Penedès s’exposa una successió 
de roques sedimentàries d’edat neògena que in-
clou roques detrítiques d’origen continental, roques 
carbonàtiques d’origen marí i evaporites. A l’entorn 
de la població de Vilobí del Penedès aflora una 
successió de guixos miocens de fins a 60 metres 
de gruix. En el Parc dels Talls es troben unes an-
tigues pedreres on s’explotaven aquests guixos. 
Actualment, la part inferior d’aquestes pedreres 
es troba inundada d’aigua formant els anomenats 
pèlags. Envoltant el Pèlag Llarg s’exposa un talús 
que ressalta pel seu color blanc, d’uns 15 m d’al-
çada, on s’observen els estrats inclinats. Les capes 
de guixos tenen gruixos variables, que van des de 
paquets de fins a 50 cm, a capes més fines de 
2-5 cm i conformen una litofàcies laminada. Inter-
calats entre aquests guixos es troben nivells mil·li-
mètrics de lutites i carbonats. 

En mostra de mà s’observa en cada capa un agre-
gat compacte cristal·lí, de color blanc, molt lluent 
a la llum. Els cristalls són d’ordre mil·limètric sense 
cares aparents. Localment, hi ha algun cristall in-
dividual prismàtic que arriba als 3 cm de longitud. 

A nivell microscòpic la roca presenta textura 
cristal·lina caracteritzada per un agregat de cristalls 
anèdrics d’uns 2,5 mm, que poden arribar als 
6 mm de guix secundari. Aquest mineral presenta 
contactes lobulats entre grans i una extinció en 

llum polaritzada no uniforme de colors grisos a ne-
gres (fet que el diferencia del guix primari). Molts 
cristalls de guix presenten cristalls d’anhidrita re-
lictes a l’interior. Aquesta, que s’identifica pels co-
lors d’interferència elevats, forma petits cristalls 
prismàtics distribuïts irregularment i sense una 
orientació preferent. 

Informació addicional: 
Reemplaçament guix 
primari-anhidrita-guix secundari 

S’entén per guix primari (CaSO4·2H2O) el que es 
forma per precipitació directa del sulfat de calci, 
present en l’aigua, durant la sedimentació i que 
no prové d’altres minerals. L’anhidrita (CaSO4), en 
canvi, se sol formar per la pèrdua de l’aigua del 
guix primari (anhidrita secundària). El mecanisme 
més comú per produir aquesta transformació és 
l’enterrament, especialment quan el guix se sotmet 
a temperatures per damunt dels 50-60°C. Tanma-
teix, el cas de l’anhidrita de Vilobí s’interpreta que 
es va formar en un ambient de sabkha al mateix 
temps que el guix primari. El guix secundari es 
forma per la hidratació de l’anhidrita, ja sigui per 
processos posteriors on hi ha percolació d’aigües 
superficials durant l’exhumació o per l’expulsió de 
l’aigua intersticial en altres dipòsits sedimentaris 
durant l’enterrament. 
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Textura representatives de roques sedimentàries 

N 

0 30 60 km 

Context 
El Miocè de la conca del Penedès. 

0 100 m 

N 

 

 

 

  

 

Situació 
Les antigues explotacions de guixos de Vilobí del 
Penedès (Alt Penedès). 

Aflorament 
Successió de guixos del front de la pedrera del 
Pèlag Llarg. 

Mostra de mà 
Litofàcies laminades de guix secundari format per 
cristalls mil·limètrics. 

5 mm 

Làmina prima 
Mosaic de cristalls de guix vist amb llum polaritzada 
creuada. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Textura cristal·lina donada per un agregat de guix secundari amb vores lobulades. Vista amb llum polaritzada 
creuada. 

100 µm 

Vista microscòpica 2 
Relictes d’anhidrita (de colors vius) englobats en cristalls de guix secundari. Vista amb llum polaritzada 
creuada. 

GLOSSARI 

Guix. Roca sedimentària evaporítica monomineral, formada per més del 50% de guix (mineral, 
CaSO4·2H2O). 

Litofàcies. Terme referit a les característiques litològiques i petrològiques que mostra una formació 
de materials geològics en un àmbit determinat. 

Mineral relicte. Mineral que ha resistit un procés de modificació de tipus diagenètic, metamòrfic, 
metasomàtic o d’alteració. 
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S2. Textura hipidiotòpica de les dolomies  
del Muschelkalk del Coll de la Teixeta 

A les comarques del Priorat i Baix Camp s’exposen 
roques del Paleozoic sobre les quals reposen dis-
cordantment roques sedimentàries mesozoiques 
que donen lloc als relleus tabulars de la Serra de 
Pradell, l’Argentera o la Mola de Colldejou. Des del 
Coll de la Teixeta i fins a Falset aflora la sèrie com-
pleta del Triàsic. A la Font de les Coves (a la N420) 
s’aixeca una cinglera d’uns 50 m de potència for-
mada per calcàries i dolomies del Muschelkalk (M3). 
L’aflorament és d’un color gris clar, tot i que local-
ment hi ha parts de colors rosats. En aquest punt 
les roques formen estrats planoparal·lels de gruixos 
variables, de decímetres a 1 metre. 

En mostra de mà la dolomia és molt dura i presenta 
fractura llisa a, localment, concoide. No s’observen 
els cristalls a visu i tampoc bull amb l’atac de l’àcid 
clorhídric, només superficialment per presència 
d’una pàtina de carbonat de calci. Amb lupa s’ar-
riben a veure petites cavitats inferiors al mil·límetre 
corresponents a una porositat de tipus vacuolar. Lo-
calment s’observa una laminació paral·lela molt fina. 

A nivell microscòpic es constata que la totalitat de 
la roca és constituïda per dolomita. Aquesta forma 
un empaquetat de cristalls de mides similars, d’en-

tre 20 i 80 micres, que conformen una textura mi-
crocristal·lina. Els cristalls, generalment bruts, tenen 
formes dominantment subèdriques (tot i que també 
n’hi ha d’euèdriques) i defineixen el que es coneix 
com textura hipidiotòpica. Les vores dels cristalls 
són dominantment rectes i algunes corbades. La 
porositat és molt baixa, de tipus vacuolar, ja que 
les cavitats són més o menys equidimensionals. 
Alguna vacuola està cimentada per celestina (sulfat 
d’estronci).  

Informació addicional: 
Reemplaçament calcita-dolomita 

La dolomita (CaMg(CO3)2) és un mineral que es 
forma a partir de la transformació de la calcita 
(CaCO3 ) per la circulació de fluids rics en magnesi 
que s’infiltren dins de les calcàries. Hi ha diferents 
models que expliquen aquest reemplaçament: per 
infiltració d’aigües marines, per enterrament o as-
sociat a la formació d’evaporites. La substitució 
de l’ió Ca2+ per l’ió Mg2+ implica la formació de po-
rositat atès que el radi iònic del Mg és menor que 
el del Ca. 
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Textura representatives de roques sedimentàries 

N 

0 30 60 km 

Context 
El Triàsic dels Catalànids. 

0 100 m 

N 

 

  

Situació 
Carretera N420 (km 846), baixant del Coll de la Tei-
xeta cap a Falset (Priorat). 

Aflorament 
Cinglera formada per dolomies del Muschelkalk 3. 

Mostra de mà 
Dolomia massissa de gra fi. 

5 mm 

Làmina prima 
Secció representativa de la dolomia, s’observa que 
la textura és molt homogènia i de gra molt fi. Les 
zones de color negre corresponen a porositat va-
cuolar. Vista amb llum polaritzada creuada. 

200 µm 

Vista microscòpica 1 
Textura microcristal·lina de tipus hipidiotòpica donada pels cristalls de dolomita subèdrics. Vista amb llum 
polaritzada plana. 

100 µm 

Vista microscòpica 2 
Porositat vacuolar cimentada per celestina. Vista amb llum polaritzada creuada. 

GLOSSARI 

Dolomia. Roca sedimentària carbonàtica que conté més d’un 50% de dolomita (espècie mineral, 
CaMg (CO3)2). 

Hipidiotòpica. Textura de les dolomies definida pel predomini de cristalls de forma subèdrica.  

Porositat. Conjunt volumètric dels intersticis (o porus) de mida, forma i volum molt variables (ge-
neralment petits) d’una roca o d’un sòl, que és ocupat per un fluid (aire, gas, aigua, petroli, 
etc.). 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

S3. Textura clàstica dels gresos carbonífers  
del Priorat 

A la comarca del Priorat afloren de manera extensa 
roques del Carbonífer i, localment del Devonià, que 
han estat afectades per les deformacions herciniana 
i alpina. El metamorfisme hercinià que ha afectat 
aquests materials és molt baix i es troba en el límit 
amb la diagènesi profunda. Per aquest motiu sovint 
s’identifiquen amb facilitat estructures sedimentàries. 
Al llarg de la carreta T-702, entre Poboleda i Esca-
ladei, afloren gresos de gra fi a gruixut amb passades 
centimètriques a decimètriques de microconglome-
rats, que destaquen pel seu color gris fosc. Les 
capes mostren un cabussament molt vertical i ex-
hibeixen sobre el pla d’estratificació estructures se-
dimentàries fossilitzades (groove cast, flute cast) 
indicatives de la polaritat, així com del medi on s’ha 
format el sediment precursor de la roca. 

En mostra de mà els gresos de mida de gra fina 
mostren una laminació que a l’aflorament es tra-
dueix en un trencament per plans (fissilitat). En frac-
tura fresca, la roca presenta vores tallants, fet que 
indica la seva duresa. El tacte sorrenc ve determinat 
per la mida de gra, força homogènia, que en ge-
neral no supera els 0,5 mm. Tot i que els grans són 
difícils de reconèixer, a ull nu es pot identificar mos-
covita, que forma plaques, amb una lluïssor na-
crada característica, i més subordinadament, 
biotita, que és de color negre.  

A nivell microscòpic la roca té textura clàstica, ja 
que està formada per clastos i matriu. Els clastos 
són subangulosos, de mida generalment entre 
0,08 i 0,2 mm (mida arenita). Les mides són molt 
similars, fet que indica que el grau de selecció és 
elevat. La major part dels clastos són de quars 
força equidimensionals, i en menor proporció de 
plagiòclasi, feldespat potàssic, biotita, moscovita 
i clorita. També destaquen els fragments de restes 
vegetals. Els fil·losilicats, en formes de flocs, mos-
tren una orientació preferent molt marcada, coin-
cident amb l’estratificació de la roca, i que és la 
responsable de la fissilitat de la roca. La matriu és 
sericítica, de mida argila. 

Informació addicional: 
Fissilitat versus clivatge 

Tant la fissilitat com el clivatge es manifesten pel 
trencament penetratiu de plans de la roca. Tan-

mateix els seus orígens són diferents. La fissilitat 
és una propietat física que adquireixen els sedi-
ments siliciclàstics que tenen una proporció im-
portant de fil·losilicats, els quals en general 
tendeixen a depositar-se de forma paral·lela a l’es-
tratificació. Aquests sediments a conseqüència 
dels processos de litificació (expulsió de fluids, 
compactació i cimentació) esdevenen roques se-
dimentàries físsils (vegeu figura). El clivatge, en 
canvi, és una textura d’origen tectònic formada 
per la reorientació o neoformació de minerals pla-
nars, de mides inferiors als 0,1 mm, perpendicu-
larment als esforços tectònics. 
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Textura representatives de roques sedimentàries 

N 

0 30 60 km 

Context 
El Carbonífer del Priorat. 

0 100 m 

N 

 

 

 

 
 

  

Situació 
Carretera T-702 entre Poboleda i Escaladei (Priorat). 

Aflorament 
Talús artificial de carretera on s’observa una suc-
cessió de capes subverticals d’ordre decimètric de 
gresos, microconglomerats i lutites pissarroses. 

Mostra de mà 
Gres de gra fi mostrant una laminació que a l’aflo-
rament es tradueix en un trencament per plans (fis-
silitat). 

5 mm 

Làmina prima 
Textura clàstica característica de la mostra de gres, 
el qual fonamentalment inclou clastos de quars, fel-
despats (plagiòclasi i feldespat potàssic), fil·losilicats 
(moscovita, clorita i biotita) i fragments de restes 
vegetals. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Textura clàstica. Els cristalls de colors vius corresponen a fil·losilicats i els cristalls incolors i grisos  a quars. 
Vista amb llum polaritzada creuada. 

200 µm 

Vista microscòpica 2 
Detall de l’orientació preferent dels fil·losilicats (biotita, moscovita, clorita). Vista amb llum polaritzada cre-
uada. 

GLOSSARI 

Clast. Gra o fragment d’una roca o un dipòsit sedimentari derivat de la meteorització d’un material 
preexistent. 

Fil·losilicat. Subclasse mineral dels silicats que presenten una estructura formada per capes bi-
dimensionals de tetraedres de (SiO4)

−4. Els fil·losilicats es caracteritzen per presentar una ex-
foliació basal perfecta, lluïssor nacrada sobre les cares d'exfoliació, baixa duresa, i són de 
forma pseudohexagonal i d'hàbit tabular. Les miques, els minerals de l’argila i el talc són fil·lo-
silicats. 

Fissil·litat. Propietat física de les roques que es trenquen fàcilment per plans d’anisotropia de 
forma regular, com fulls d’un llibre. 

63 



Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

S4. Textura microcristal·lina del chert de Sarral 

El substrat de la Conca de Barberà fonamental-
ment és constituït per dipòsits sedimentaris pa-
leògens associats a l’evolució de l’avantpaís de la 
Cadena Costera Catalana. Entre les poblacions 
de Sarral i Pira aflora una unitat força contínua, en 
direcció NE-SW, de gresos i margues amb inter-
calacions de guixos eocens. Aquests guixos són 
força purs, de tipus alabastrí, tant massiu com me-
ganodular, per això han estat motiu de nombroses 
explotacions. En el camí vell de Sarral a Solivella, 
prop de la resclosa romana de la Salada, entre els 
guixos s’intercalen nòduls de chert. Aquests es 
presenten com a cossos individuals de mides molt 
variables, que van des de pocs centímetres a de-
címetres. Les formes són d’arrodonides a irregu-
lars, amb vores sovint bulboses. En general, els 
cherts, que es troben embolcallats de guix blanc, 
sobresurten per la seva duresa i les seves tonalitats 
que van de gris a marró fosc. 

En mostra de mà aquest chert és gris, microcristal·lí 
(no es veuen els cristalls a visu), però molt dur i 
amb fractura concoide. La duresa i el fet que ratlla 
el martell suggereix una composició quarsítica. 

A nivell microscòpic s’observa un agregat de cris-
talls de quars i de calcedònia d’igual mida (entorn 
a 10 micròmetres) amb textura microcristal·lina. 
La calcedònia forma agulles amb disposició esfe-
rulítica. Disseminat per tota la roca s’identifica una 
porositat de tipus vacuolar, amb formes arrodoni-
des, d’uns 0,5 mm de diàmetre, i d’altres vermi-
culars de fins a 10 mm de longitud. Aquesta 
porositat sol estar cimentada per un mosaic de 
cristalls de quars i calcedònia, de gra molt fi, que 

excepcionalment arriben als 0,2 mm de diàmetre. 
Alguns quarsos contenen inclusions diminutes de 
cristalls d’anhidrita. Aquesta estructura suggereix 
que els quarsos són el producte d’un procés de 
silicificació (reemplaçament d’anhidrita per quars). 

Informació addicional: Origen del chert 

El chert es pot trobar en dues varietats: nodular o 
laminat. El primer és força freqüent en les formacions 
fanerozoiques i el segon en les precàmbriques. 

El chert nodular té un origen típicament diagenètic 
i es troba freqüentment dins de calcàries o eva-
porites, com en el cas del chert de Sarral. Aquests 
nòduls es formen a partir de la precipitació de sílice 
present en fluids diagenètics en punts concrets 
del sediment. Es tracta d’un procés geoquímic 
complex en què prèviament el fluid s’ha d’enriquir 
en sílice a partir de la dissolució de components 
silícics preexistents com ara esquelets d’organis-
mes (per exemple de diatomees, radiolarites o es-
pícules d’esponges) o grans de minerals silicatats. 

En canvi, el chert laminat mostra evidències que 
s’ha format en oceans profunds ja que es troba 
interestratificat entre materials indicadors d’aquest 
ambient sedimentari. Els cherts del Precambrià se 
solen trobar interestratificats en bandes riques en 
ferro (BIF) i la seva precipitació s’interpreta que 
està induïda per organismes anaeròbics fotosin-
tètics. També hi ha cherts laminats al Fanerozoic, 
aquests normalment solen contenir radiolaris, i s’a-
nomenen radiolarites o lidites quan són negres. 

Fanerozoic Precambrià 

Chert dins d’evaporites Acumulació de Chert interestratifcat 
i calcàries radiolaris (radiolarita) amb bandes riques 

en ferro 

Chert nodular Chert laminat 
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Textura representatives de roques sedimentàries 

N 

0 30 60 km 

Context 
Els dipòsits evaporítics oligocens de la Conca de 
Barberà. 

0 100 m 

N 

  

  

Situació 
Camí vell de Sarral a Solivella, prop de la resclosa 
romana de la Salada (Conca de Barberà). 

Aflorament 
Base de camí on s’exposen uns nivells de guixos 
blancs amb nòduls de chert. 

Mostra de mà 
Nòdul de chert inclòs dins de guixos. 

5 mm 

Làmina prima 
Textura general de la mostra de chert. La mida de 
gra és microcristal·lina, exceptuant uns dominis 
de formes irregulars compostos de quars que s’in-
terpreten com porositat cimentada. Vista amb llum 
polaritzada creuada. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Textura microcristal·lina donada per un agregat de quars i calcedònia d’unes 10 μm. Vista amb llum po-
laritzada creuada. 

100 µm 

Vista microscòpica 2 
Porositat cimentada per quars microcristal·lí i calcedònia. Vista amb llum polaritzada creuada. 

GLOSSARI 

Chert. Roca sedimentària composta per més d’un 50% de sílice d’origen químic, bioquímic o 
biogènic, generalment microcristal·lina o criptocristal·lina. 

Ciment. Matèria mineral precipitada químicament a la porositat d’una roca sedimentària durant 
la diagènesi, que uneix els grans i els dona coherència. La composició del ciment pot ser de 
diferents minerals com ara calcita, aragonita, dolomita, sílice, òpal, calcedònia, quars, siderita, 
òxids de ferro, barita, guix, anhidrita, pirita, etc. 

Criptocristal·lí. Terme que fa referència a cristalls que no són visibles a ull nu (inferiors a 4 micrò-
metres) i que per observar-los es requereix microscopi òptic o electrònic. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

S5. Textura clàstica mida rudita dels conglomerats 
de Montserrat 

Al llarg del vorell entre la Serralada Prelitoral i la 
conca de l’Ebre afloren grans masses de conglo-
merats, gresos i lutites del Paleogen. Aquests di-
pòsits corresponen a ventalls al·luvials i deltaics 
derivats de l’erosió de la Cadena Costera Catalana. 
La muntanya de Montserrat és constituïda per 
aquests dipòsits i un aflorament representatiu el 
trobem al GR-172 que surt des de Can Maçana. 
En aquest punt aflora un nivell d’ordre mètric de 
conglomerats massius ben consolidat que reposa 
damunt unes capes d’ordre decimètric de gresos 
vermellosos. La base del conglomerat té una geo-
metria acanalada. Els clastos dels conglomerats 
defineixen una laminació encreuada especialment 
visible a la base del canal. 

En mostra de mà els conglomerats es caracteritzen 
per tenir clastos arrodonits, de mides variables 
entre 1,5 i 10 cm, tot i que n’hi ha de superiors, 
que es toquen els uns als altres. Per tant, la roca 
és heteromètrica i està suportada pels clastos. 
Aquests estan formats majoritàriament per frag-
ments de calcàries mesozoiques i en menor grau 
de quars, fil·lites, pòrfirs i lidites d’edat paleozoica. 
La presència de clastos provinents de l’erosió i la 
seva mida superior als 2 mm dona la textura clàs-
tica de mida rudita. 

A nivell microscòpic s’observen clastos subarro-
donits de dolomies i calcàries de diferents textures, 
així com fil·lites, quarsites i fragments de quars 
subangulosos. Els clastos mostren entre ells con-
tactes còncau-convexos associats a processos 

de pressió-dissolució. La porositat entre els grans, 
al voltant d’un 5% del volum de la roca, és com-
pletament cimentada per un mosaic de cristalls 
anèdrics de calcita esparítica i un ciment d’òxids 
de ferro que envolta els clastos i els cristalls de 
calcita. Aquest darrer ciment, en gran mesura, és 
el responsable del color vermellós de la roca. 

Informació addicional: Interpretació  
de les textures clàstiques 
Els clastos de les roques detrítiques es descriuen 
en funció de la mida, l’arrodoniment i la selecció 
dels grans. Aquests paràmetres són indicatius de 
les característiques del transport. Així, la mida 
de gra reflecteix l’energia del medi i la proximitat 
amb l’àrea font. Clastos de mida rudita indiquen 
proximitat a l’àrea font o zones d’alta energia; en 
canvi, els de mida sorra, llim i argila marquen una 
disminució de l’energia del medi. L’arrodoniment o 
angulositat dels clastos és indicatiu del transport 
que ha patit el sediment, d’aquesta manera durant 
el transport, les arestes i vèrtexs dels clastos es van 
suavitzant i arrodonint. Finalment, la selecció fa re-
ferència al grau de variació de la mida de gra en el 
conjunt de la roca. Es parla d’un sediment ben se-
leccionat quan la mida dels clastos és molt semblant 
i d’un sediment mal seleccionat quan la mida dels 
clastos és molt variable. El grau de selecció depèn 
del grau d’efectivitat de l’agent de transport o del 
medi sedimentari per aïllar preferentment una mida 
concreta de partícula i la distància de transport. 
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Textura representatives de roques sedimentàries 

N 

0 30 60 km 

Context 
El ventall al·luvial paleogen de Montserrat. 

0 100 m 

N 

 

  
 

 

Situació 
Camí de Roca Foradada, prop del Coll de Can Ma-
çana, al terme municipal del Bruc (Anoia). 

Aflorament 
Capa d’ordre mètric de conglomerats sobresortint 
en el camí. 

Mostra de mà 
Conglomerat polimíctic, heteromètric i suportat pels 
clastos. 

5 mm 

Làmina prima 
Secció representativa de la textura clàstica del con-
glomerat. Vista amb llum polaritzada plana. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Clastos de diferents litologies amb contactes còncau-convexos. Vista amb llum polaritzada creuada. 

200 µm 

Vista microscòpica 2 
Porositat intergranular cimentada per una envolta d’òxids de ferro i un mosaic de calcita esparítica. Vista 
amb llum polaritzada creuada. 

GLOSSARI 

Esparita. Cristalls de carbonat de mides superiors a les 10 μm, i que poden arribar a 1 mm, (o 
més), d'origen diagenètic (i.e. precipitats com a ciment). 

Polimíctic. Dit d’una rudita (conglomerat o bretxa) formada per clastos de diferents composi-
cions. 

Textura clàstica. Textura de les roques sedimentàries detrítiques caracteritzada per la presència 
de fragments de minerals, roques preexistents o fòssils i una matriu de gra més fi provinents de 
l'erosió de roques preexistents. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

S6. Textura deposicional bandada 
de les sals de Vilafruns 

A la comarca del Bages es troben importants di-
pòsits salins (Cardona, Súria, Sallent, Balsareny) 
pertanyents a l’anomenada conca potàssica ca-
talana, explotats des de l’època dels romans. 
Aquests materials es van dipositar a final de l’Eocè 
en la conca interior endorreica formada pel tanca-
ment i l’evaporació del mar que, aleshores, envaïa 
la conca de l’Ebre. Durant la formació dels Pirineus, 
els materials paleògens de la conca de l’Ebre es 
van deformar donant lloc a estructures anticlinals 
molt estretes associades als nivells de desengan-
xament situats a les formacions salines. És en 
aquests nuclis anticlinals que s’hi troben les grans 
masses de sals, les quals atesa la seva gran ca-
pacitat de fluir i la densitat més baixa han pogut 
moure’s cap a la superfície perforant les capes su-
prajacents. Aquest comportament rep el nom d’ha-
locinesi o diapirisme. Els tipus de sals inclouen 
halita, silvita i carnal·lita. La mostra estudiada pro-
cedeix de la mina de Vilafruns (Balsareny), a uns 
600 metres de profunditat. 

En mostra de mà la roca mostra alternances cen-
timètriques de nivells blancs d’halita (NaCl) i nivells 
vermells de silvita (KCl) que donen lloc a la textura 
bandada que s’interpreta com una textura depo-
sicional. Minoritàriament, s’intercala alguna làmina 
molt fina de color més grisós de guix i lutita. Els 
nivells de sal estan formats per cristalls amb lluïssor 
vítria, de mides de gra mitjà. L’halita és incolora i 
té gust salat, mentre que la silvita és vermellosa i 
el gust és un xic picant. 

A nivell microscòpic la textura de la roca és 
cristal·lina, ja que està formada totalment per cris-
talls. Les separacions entre bandes són difumina-
des. Hi ha nivells molt rics en cristalls anèdrics 
d’halita que es distingeix perquè és incolora, molt 
neta i de mides variables entre 3 i 5,5 mm. Altres 
nivells contenen cristalls d’halita i silvita en propor-
cions similars. La silvita és més petita i forma cristalls 
també anèdrics de 0,5 a 1,5 mm. El seu aspecte 
és més brut perquè conté nombroses inclusions 
que causen el color rogenc d’aquest mineral. La 
silvita inclou també algun petit cristall prismàtic d’an-
hidrita. Els contactes entre grans són rectes a cor-
bats, i localment es troben impureses intersticials. 

Informació addicional: 
La seqüència evaporítica 

Quan l’aigua marina és sotmesa a un procés d’e-
vaporació i es transforma en una salmorra es pro-
dueix una precipitació mineral ordenada en funció 
de la solubilitat creixent dels precipitats. Així, ini-
cialment precipiten els minerals menys solubles, 
els carbonats de calci (i magnesi) i posteriorment 
ho fan els sulfats (principalment en forma de guix). 
El clorur sòdic, l’halita, comença a formar-se en 
els estadis finals de precipitació dels sulfats i la 
seva precipitació continua fins a l’assoliment d’una 
evaporació del 94% de la solució. En aquest punt 
comencen a precipitar els clorurs de potassi i mag-
nesi, que són els més solubles. 
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Textura representatives de roques sedimentàries 

N 

0 30 60 km 

Context 
La conca potàssica catalana (Conca de l’Ebre). 

0 100 m 

N 

 
 
 

 

  

  

 

Situació 
Mina de Vilafruns (Bages). 

Aflorament 
Front d’excavació de nivells d’halita i silvita. 

Mostra de mà 
Bandat deposicional d’ordre mil·limètric i centimè-
tric d’halita (blanca), silvita (vermella) i nivells prims 
rics en guix i argiles (gris). 

5 mm 

Làmina prima 
Secció representativa d’un domini amb cristalls 
d’halita i silvita. En aquest format és difícil diferenciar 
ambdues fases minerals. En general els dominis de 
tonalitats més grisoses corresponen a dominis rics 
en cristalls de silvita. Vista amb llum polaritzada 
plana. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Textura cristal·lina de gra mitjà amb cristalls anèdrics d’halita i silvita. Els cristalls més grans i incolors són 
halita. Els cristalls de silvita són més petits i tenen més relleu. Vista amb llum polaritzada plana. 

200 µm 

Vista microscòpica 2 
Inclusions d’anhidrita (prismàtica) dins de cristall de silvita. Vista amb llum polaritzada creuada. 

GLOSSARI 

Conca potàssica catalana. Zona minera del Bages, a grans trets entre els termes municipals de 
Sallent i Cardona, caracteritzada per l’abundància de roques evaporítiques riques en potassi 
(potassa) eocenes pertanyents a la conca d’avantpaís de l’Ebre. Al llarg de la història la po-
tassa d’aquesta conca s’ha explotat, especialment per a la indústria de productes fertilitzants, 
i actualment representa una de les principals reserves de potassa del sud d’Europa. 

Halita. Mineral propi de les roques evaporítiques format per cristalls de clorur de sodi (NaCl). 
També coneguda com sal gemma o sal comuna. 

Silvita. Mineral propi de les roques evaporítiques format per cristalls de clorur de potassi (KCl). En 
general les roques amb continguts considerables de silvita s’anomenen potassa o silvinita. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

S7. Textura framestone dels travertins de Rivert 

Just al nord de Tremp, el mantell de Bóixols exposa 
roques d’edat mesozoica afectades per la defor-
mació alpina fossilitzades parcialment per conglo-
merats paleògens. El poble de Rivert, a la Serra 
de Gurp, s’assenta sobre una formació quaternària 
de travertins que s’ha format justament a la dis-
cordança entre unes margues cretàciques i uns 
conglomerats eocens. L’aflorament de Rivert té 
uns 15 m d’alçada al llarg del Barranc del Balç. És 
format per un conjunt de salts d’aigua i olles d’ai-
gua, i per les terrasses abandonades de salts d’ai-
gua que ja no són funcionals. Els travertins actuals 
són coberts per una capa de molsa. En d’altres 
llocs de Catalunya, al travertí també se l’anomena 
pedra tosca, pedra abellera, tova o tuf calcari. Al 
ser un material fàcil de treballar s’utilitza com a 
material de construcció. 

En mostra de mà la roca té una consistència baixa 
i es caracteritza pel seu color blanquinós i una ele-
vada porositat amb cavitats de més d’1 cm de dià-
metre. Aquesta porositat és definida principalment 
per motlles cilíndrics associats a la descomposició 
de la matèria orgànica de tiges i arrels (porositat 
de framework) que es conserven gràcies a la pre-
cipitació de carbonat de calci. Aquest tipus de tra-
vertí format per motlles de tiges i arrels es coneix 
com a travertí de tipus Reed (jonc, en anglès). La 
precipitació de carbonat sobre una carcassa o es-
quelet vegetal rígid, que sosté la roca, és el que 
dona la textura de framestone del travertí. 

A nivell microscòpic la porositat, tant de mida cen-
timètrica com mil·limètrica, és molt abundant, fet 
que genera una estructura molt delicada formada 
per parets de carbonat amb gruixos inferiors al 
mil·límetre entre porositats. Localment estan par-
cialment emplenades per un sediment fi de color 
marró. El carbonat precipitat és molt fi, de mida 
micrita, però al voltant de les tiges es generen cros-
tes i envoltes radials formades per una palissada 
de cristalls de calcita bladed (o en forma d’espasa) 
que actualment envolten la porositat. Aquesta pre-
cipitació permet que es conservin els motlles. 

Informació addicional: 
Formació dels travertins 

L’aigua que s’infiltra en roques riques en carbonat 
de calci (com els conglomerats massius de l’Eocè) 
té la capacitat de dissoldre’l a causa de la seva 
acidesa. En sortir a la superfície, l’aigua tendeix a 
perdre una part d’aquest CO2 dissolt a conseqüèn-
cia de canvis de pressió i temperatura. Aquesta 
desgasificació comporta la precipitació del carbo-
nat de calci. Així, en el punt de surgència es forma 
una crosta carbonatada sobre el substrat vegetal 
existent, cosa que provoca la inclusió de restes 
vegetals. En aquest medi, la vegetació també re-
dueix la concentració de CO2 mitjançant la foto-
síntesi i, per tant, també afavoreix la precipitació 
del carbonat. 
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Textura representatives de roques sedimentàries 

N 

0 30 60 km 

Context 
El carst quaternari de la Conca de Tremp. 

0 100 m 

N 

Situació 
Barranc del Balç, sota el poble de Rivert (Pallars 
Jussà). 

Aflorament 
Salt d’aigua entapissat per travertins. 

Mostra de mà 
Travertí de tonalitat blanquinosa molt porós i amb 
nombrosos motlles de restes vegetals. 

5 mm 

Làmina prima 
Textura framestone característica del travertí. La 
textura ve definida per un esquelet de motlles de 
carbonat de calci derivats de restes vegetals (do-
minis groguencs). Entre l’esquelet hi ha una porositat 
que defineixen diferents formes vegetals que s’han 
descompost (dominis negres). Vista amb llum po-
laritzada creuada. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Motlles cilíndrics deixats per la descomposició de les restes vegetals i conservats gràcies a la precipitació 
de micrita. Vista amb llum polaritzada creuada. 

200 µm 

 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

Vista microscòpica 2 
Detall de les palissades de calcita que creixen a partir de les tiges i arrels. Vista amb llum polaritzada 
creuada. 

GLOSSARI 

Travertí. Roca sedimentària de composició carbonàtica molt porosa amb abundants motlles de 
tiges i arrels, i formada per la precipitació de carbonat de calci en zones de surgències d’ai-
gües continentals. 

Micrita. Agregat de partícules carbonàtiques microcristal·lines, de mida inferior a 4 μm. Pot cons-
tituir la matriu o el ciment d’una roca sedimentària. 

Textura framestone. Textura deposicional característica de les roques carbonàtiques formada 
per una carcassa rígida d’origen orgànic que es desenvolupa durant la deposició. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

S8. Textura pisolítica de les bauxites  
d’Alòs de Balaguer 

A les Serres Marginals s’exposen diferents unitats 
tectòniques alpines que involucren roques sedi-
mentàries mesozoiques. Al sud d’Alòs de Bala-
guer ressalta un sinclinal de direcció N-S en el 
flanc oriental del qual afloren dolomies del Juràssic 
i calcàries del Cretaci. El contacte entre ambdues 
unitats és discordant i representa un límit d’expo-
sició superficial que va permetre la formació de 
cavitats càrstiques als nivells carbonàtics juràs-
sics. Aquestes cavitats van ser reblertes per sòls 
laterítics associats a un clima tropical durant el 
Mesozoic, que van permetre la formació de mine-
ralitzacions de bauxita. Aquestes bauxites es van 
explotar antigament a la mina de la Font de Forra-
della (Serra de Boada), on actualment ha quedat 
una cicatriu de color vermell intens molt vistosa en 
el paisatge. Entre els minerals que s’hi troben n’hi 
ha d’alumini (com la caolinita o la boehmita) i de 
ferro (com la goethita o l’hematites).  

En mostra de mà la roca es caracteritza per la pre-
sència de components no esquelètics esfèrics a 
subesfèrics i una matriu fina vermella. Els compo-
nents no esquelètics corresponen a pisoides i ooi-
des formats per un nucli i un embolcall de làmines 
concèntriques. Els pisoides són de mida entre 2 
mm i 5 mm, tot i que alguns poden superar els 2 
cm, i fonamentalment són de color negre. Els ooides 
tenen mides inferiors al mil·límetre i generalment 
presenten coloracions vermelloses. La presència 
de pisoides dona lloc a la textura pisolítica i els ooi-
des a una textura oolítica. 

A nivell microscòpic s’observa 
que els ooides són més abun-
dants que els pisoides i que 
ambdós constitueixen més del 
80% de la roca. Els pisoides 
solen ser molt foscos a causa 
de l’elevat contingut en ferro 
cosa que emmascara les seves 
làmines concèntriques. Els ooi-
des tenen mides que oscil·len 
entre 0,04 i 1 mm i presenten 
una alternança de colors de les 
làmines concèntriques. Els co-
lors més vermells s’associen a 
un contingut alt en minerals rics 
en ferro, mentre que els colors 
ocres indiquen la presència de 

minerals rics en alumini. La matriu de tonalitat ver-
mellosa presenta quantitats elevades de caolinita. 
La porositat és de mida microscòpica, està oberta 
i es troba entre els ooides. 

Informació addicional: L’origen de  
les bauxites i el seu interès econòmic 

Les bauxites són materials sedimentaris residuals 
rics en òxids i hidròxids d’alumini derivats de la 
meteorització intensa d’un substrat geològic pre-
cursor. En concret les bauxites es formen en am-
bients tropicals en els quals, a conseqüència de 
les condicions càlides i humides, els elements so-
lubles (com ara el sodi, el calci, el magnesi o l’es-
tronci) tendeixen a dissoldre’s a l’aigua i, en 
conseqüència, el terreny tendeix a enriquir-se en 
alumini i altres elements fortament insolubles com 
ara el ferro, el titani, el zirconi o el tori. 

Les bauxites són la principal mena d’alumini, que 
és un element bàsic per a l’estructura d’automòbils 
i avions, l’embalatge, la construcció, la transmissió 
elèctrica en torres d’alta tensió i molts altres com-
ponents industrials. A més també són explotades 
pels seus elevats continguts d’altres elements es-
tratègics que es caracteritzen per la seva baixa 
solubilitat. 

Grau de meteorització 
Sòl vegetal 

Sòl residual (VI) 
Tot el massís rocós s’ha transformat en un sòl residual. 

S’ha destruït l’estructura original del massís i la fàbrica del material. 

Completament meteoritzada (V) 
Tot el massís rocós està descompost i/o transformat en sòl. 

Es conserva l’estructura original del massís rocós. 

Fortament meteoritzada (IV) 
Més de la meitat del massís rocós està descompost i/o transformat en sòl. 

La roca fresca o decolorada defneix una estructura contínua o bé nuclis aïllats. 

Moderadament meteoritzada (III) 
Menys de la meitat de massís rocós està descompost i/o transformat en sòl. 

La roca fresca o decolorada defneix una estructura contínua o bé nuclis aïllats. 

Lleugerament meteoritzada (II) 
La decoloració indica meteorització del mateiral rocós. 
Tota la roca pot estar decolorada per la meteorització. 

Roca fresca (I) 
Sense signes visibles de meteorització. 

Només s’observa una lleugera decoloració a les principals discontinuitats. 

Roca anisòtropa Roca isòtropa 
(p.e. pissarra) (p.e. granit) 
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Textura representatives de roques sedimentàries 

N 

0 30 60 km 

Context 
Els paleosòls mesozoics de les Serres Marginals. 

0 100 m 

N 

 

 

 

  
 

 

 

Situació 
Mina de la Font de Forradella, al sud d’Alòs de Ba-
laguer (Noguera). 

Aflorament 
Talús d’una antiga zona extractiva format per pa-
leosòls de color vermell intens amb nivells de bau-
xites. 

Mostra de mà 
Bauxita formada per una acumulació de pisoides i 
ooides dins una matriu fina vermella. 

5 mm 

Làmina prima 
Textura pisolítica característica de la mostra de bau-
xita. Vista amb llum polaritzada plana.  

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Textura pisolítica formada per pisoides i ooides. Els pisoides són de color molt fosc degut a l’elevat contingut 
en ferro, els ooides tenen mides que oscil·len entre 0,04 i 1 mm i presenten una alternança de colors de 
les làmines concèntriques. La matriu de tonalitat vermellosa presenta quantitats elevades de caolinita. 
Vista amb llum polaritzada plana. 

100 µm 

Vista microscòpica 2 
Detall de les envoltes concèntriques en ooides. S’observa porositat de mida microscòpica entre els ooides. 
Vista amb llum polaritzada plana. 

GLOSSARI 

Bauxita. Roca sedimentària de colors vermellosos caracteritzada per l’abundant presència 
d’òxids i hidròxids d’alumini. La seva gènesi està relacionada amb el desenvolupament de 
sòls en climes tropicals (els anomenats sòls laterítics). 

Ooide. Component no esquelètic de forma esfèrica de mides generalment inferiors a 2 mm ca-
racterístic de les roques sedimentàries, format per làmines concèntriques que envolten un 
nucli. 

Textura pisolítica. Textura sedimentària determinada per la presència de pisoides (ooide de mida 
superior als 2 mm). 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

S9. Textura floatstone de les calcàries de rudistes 
de la Serra de Godall 

Entre els relleus suaus formats pels materials qua-
ternaris de la fossa del Baix Ebre i de l’actual Delta 
de l’Ebre ressalten les serres de Godall i el Montsià. 
Aquestes serres, d’orientació NE-SO, constitueixen 
la zona d’enllaç entre la Cadena Costera Catalana 
i la Cadena Ibèrica. Estan formades per roques se-
dimentàries d’edat cretàcica i juràssica. La mostra 
d’estudi pertany a un aflorament de roques cretà-
ciques situat a la Cantera Ebro S.L., a la Serra de 
Godall, que explota la pedra d’Ulldecona, o Crema 
Sènia, com a pedra ornamental i per àrids. La pe-
drera té un front d’explotació d’uns 100 m d’alt i 
segueix l’estratificació de les calcàries, que presenta 
un cabussament molt suau cap a l’oest. Les cal-
càries tenen colors que varien entre ocres i blavosos 
clars. Aquestes calcàries inclouen nombroses es-
tructures associades a processos càrstics com ara 
cavernes, espeleotemes i bretxes de col·lapse. 

En mostra de mà destaca l’abundància d’un bi-
valve típic del Mesozoic: els rudistes. Les closques 
dels rudistes estan molt trencades fet que indica 
que aquests organismes no estan en posició de 
vida en aquesta roca i que, per tant, han estat re-
treballats i redipositats. Aquests fragments tenen 
mides d’entre 2 i 5 cm i estan inclosos en una ma-
triu que suporta la roca. Per aquests motius, la 
roca té una textura de floatstone. Dins d’algunes 
closques s’observen petits cercles marrons cor-
responents a perforacions fetes per altres orga-
nismes. A part dels rudistes localment també 
s’observa algun fragment d’ostreid. A més, res-
salten diversos plans d’estilòlits de geometries 
irregulars i indentades, i coloracions taronges. 

A nivell microscòpic la matriu de la roca presenta, 
a més, orbitolines, miliòlids, peloides, foraminífers 
d’altres tipus i fragments d’algues verdes i d’equi-
noderms, que suposen un 20% del volum de la 
roca. Aquests components en conjunt defineixen 
una textura de wackestone. Localment aquesta 
matriu es troba dolomititzada ja que inclou cristalls 
euèdrics amb secció ròmbica de dolomita. D’altra 
banda, als fragments de rudistes es reconeixen 
dues zones diferents. La zona externa de la closca 
és caracteritzada per cristalls de calcita de fibrosos 
a elongats, sovint amb colors marronosos en llum 
paral·lela. Aquests estan tallats per unes lineacions 
produïdes per inclusions negres que són relictes 
de l’estructura interna original de la closca. L’altra 

zona, la més propera a on vivia l’organisme, és 
formada per un mosaic de cristalls de calcita es-
parítica molt neta. Aquest mosaic és el resultat de 
la precipitació d’un ciment a la porositat mòldica 
produïda per la dissolució de l’aragonita, que ori-
ginalment formava aquesta capa de la closca, du-
rant la diagènesi meteòrica. 

Informació addicional: 
Les roques carbonàtiques com  
a reservoris d’hidrocarburs 

Més del 60% de les reserves mundials de petroli 
i el 40% de les de gas es troben en reservoris for-
mats per roques carbonàtiques. Per tal de ser re-
servoris, els carbonats han de tenir una bona 
porositat i permeabilitat que permetin entrar i em-
magatzemar l’hidrocarbur. Aquestes dues propie-
tats dependran en un principi de la textura de la 
roca, així, les textures suportades pels clastos o 
bé de gra groller, especialment si són aragonítics, 
tindran una millor porositat i permeabilitat que les 
dominades per la matriu. No obstant, aquestes 
propietats generalment estan modificades poste-
riorment per l’acció dels processos diagenètics i 
tectònics. Així una roca favorable (i.e. floatstone) 
podria perdre la seves propietats a causa de l’o-
clusió de la porositat (cimentació) i en canvi una 
roca poc favorable (i.e. mudstone) podria augmen-
tar les seves propietats per processos de fractu-
ració, dissolució o recristal·lització de la matriu. 

Textura deposicional 
Mudstone 

(matriu-suportada) 

Fracturació 
i dissolució 

DIAGÈNESI 

de la micrita 

1 µm 1 µm
Baixa porositat Alta porositat 
Baixa permeabilitat Alta permeabilitat 

Grainstone 
(clast-suportada) 

Cimentació
Porositat 

DIAGÈNESI 

Recristal·lització 

Baixa porositat Alta porositat 
Baixa permeabilitat Alta permeabilitat 
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Textura representatives de roques sedimentàries 

N 

0 30 60 km 

Context 
El Cretaci de les serres del Godall i del Montsià. 

0 100 m 

N 

  

 
 

  
 

 

 
 

 

 

Situació 
Cantera Ebro S.L. a Ulldecona (Montsià). 

Aflorament 
Front d’explotació de calcàries. 

Mostra de mà 
Llosa per pedra ornamental de calcària de rudistes 
amb textura floatstone. 

5 mm 

Làmina prima 
Textura floatstone definida per seccions translúcides 
de rudistes dins una matriu grisosa. Vista amb llum 
polaritzada plana. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Detall de les seccions de rudistes. S’observa que les closques estan formades per dues capes de calcita 
de diferent textura. Vista amb llum polaritzada creuada. 

200 µm 

Vista microscòpica 2 
Detall de la matriu, que presenta una textura de tipus wackestone amb restes fòssils d’algues i foraminífers. 
Vista amb llum polaritzada plana. 

GLOSSARI 

Floatstone. Textura deposicional de les calcàries determinada per la presència de clastos de mida 
superior als 2 mm amb una proporció superior al 10%, i en la qual la matriu domina propor-
cionalment (matriu-suportada). A més, requereix que els components no estiguin lligats durant 
la deposició. 

Wackestone. Textura deposicional de les calcàries que són suportades per la matriu i tenen una 
proporció de fragments superior al 10%. Es diferencia d’un floatstone perquè en aquesta 
textura el percentatge de clastos de més de 2 mm és inferior al 10%. 

Rudista. Grup de bivalves especialment abundant durant el Cretaci i que actualment està extingit, 
caracteritzat per tenir una valva inferior cònica o cilíndrica i una valva superior plana. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

S10. Textura packstone de les calcàries  
d’orbitolines d’Olèrdola 

El Massís de Garraf és la part de la Serralada Litoral 
Catalana al sud-oest del Llobregat limitada entre 
el Mediterrani i la conca del Penedès. Aquest mas-
sís, format principalment per roques carbonàtiques 
mesozoiques, a grans trets defineix una successió 
basculada cap al sud-oest. Així al costat del Llo-
bregat afloren roques metamòrfiques cambroor-
dovicianes sobre les quals reposen discordantment 
roques sedimen tàries triàsiques, juràssiques i fi-
nalment cretàciques. La mostra que es descriu 
pertany a un aflorament de roques cretàciques si-
tuat en el carril lateral de la C-15 a prop del poble 
d’Olèrdola. Aquest forma una paret vertical d’uns 
7 m d’alçada formada per tres grans estrats ta-
bulars d’ordre mètric. La roca fresca presenta co-
lors clars mentre que l’alteració superficial dona 
una coloració grisa a l’aflorament. 

En mostra de mà hi destaca l’abundància de bio-
clastos, superior al 30%, que estan representats 
per dos tipus de foraminífers: orbitolines i miliòlids. 
Les orbitolines es reconeixen pel color marró fosc 
i la seva forma triangular, com de barret de xinès, i 
algunes seccions circulars, de mides entre 2 
i 4 mm. D’altra banda, els miliòlids es veuen com 
puntets blancs de la mida d’una punta de llapis. La 
proporció entre bioclastos i matriu observada al 
camp apunta a una textura de tipus wackestone. 

Tanmateix a nivell microscòpic es posa de manifest 
que a part de les orbitolines i els miliòlids la roca 
conté altres foraminífers i components no esquelètics 
de manera que la roca fonamentalment pot ser con-
siderada com gra suportada. Les orbitolines 
presenten seccions trian -
gulars formades per mi-
crita amb cambres 
internes, i els miliòlids sec-
cions en forma de flor for-
mades per micrita de 
color marró fosc. Tots els 
foraminífers tenen la po-
rositat intrapartícula (cam-
bres) cimentades per 
calcita. Els components 
no esquelètics són grans 
esfèrics a ovalats cons-
tituïts per micrita de mides 
inferiors als 0,5 mm co-
neguts com a peloides. 

La porositat interpartícula és ocupada principal-
ment per matriu i puntualment per un ciment de 
calcita microesparítica. El fet que la roca estigui 
suportada pels grans, que són de mides majori-
tàriament inferiors a 2 mm, i la presència de matriu 
defineix la textura packstone de la roca. 

Informació addicional: 
Relació entre les textures de les roques  
carbonàtiques i l’ambient deposicional 

Les roques carbonàtiques que es formen en medis 
marins poden presentar una gran varietat de tex-
tures en funció de la relació clastos-matriu, la pre-
sència de ciment o porositat i la mida dels 
components. Aquestes textures reflecteixen les 
condicions d’energia que es donen en certes zones 
de les plataformes i, juntament amb l’associació 
d’organismes fòssils, la presència de components 
no esquelètics i les estructures sedimentàries ca-
racteritzen diferents ambients deposicionals. En 
general, mudstones i wackestones es dipositen en 
medis de baixa energia, indicat per l’abundància 
de matriu fina i el baix percentatge de bioclastos, 
respectivament. Per contra, els grainstones gene-
ralment indiquen medis d’elevada energia de ma-
nera que la micrita no es pot acumular i els 
packstones estan en una situació intermèdia ja que 
estan suportats pels clastos però hi ha presència 
de matriu. Així, el packstone d’orbitolínids, miliòlids 
i peloides d’Olèrdola es va dipositar en un ambient 
de plataforma interna somera amb un hidrodina-
misme moderat durant el Cretaci inferior. 

Restringida Marina 
oberta 

Bancs de 
sorra de 

marge de 
plataforma 

Esculls de 
marge de 
plataforma 

Talús Base 
del talús 

Plataforma 
profunda Conca 

Base onades (normal) 

Base onades (tempestes) 

Mudstones i Mudstones Mudstones Grainstones Boundstones Mudstones Mudstones Wackestones Mudstones 
bindstnes amb wackestones wackestones packstones wackestones packstones packstones wackestones 
guix i anhidrita grainstones foatstones foatstones grainstones grainstones 

bindstones packstones grainstones rudstones 
grainstones rudstones foatstones 

Cianobactèries, Miliòlids, Algues, Organismes Bentònics Bentònics Bentònics Fauna dura Nècton 
ostràcodes, ostràcodes, foraminífers, retreballats constructors redipositats i redipositats (shelly fauna), (ammonits), 
mol·luscs, gasteròpodes, bivalves, mol·luscs d’esculls com bentònics infauna i plàncton 

caròfts algues i gasteròpodes foraminífers coralls, incrustrants epifauna (foraminífers 
cianobactèries i zones amb i algues, (i.e. briozous) i alguns 

petits esculls dasicladals esponges i bivalves) 
rudistes i i espícules

Model modifcat de Wilson (Flügel, 2004) microfòssils d’esponges 
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Textura representatives de roques sedimentàries 

N 

0 30 60 km 

Context 
El Cretaci del Garraf. 

0 100 m 

N 

 

 

  

Situació 
Carril lateral de la carretera C-15 a prop del poble 
d’Olèrdola (Alt Penedès). 

Aflorament 
Talús de vial format per calcàries. 

Mostra de mà 
Calcària amb orbitolines (marró fosc) i miliòlids (punts 
blancs). 

5 mm 

Làmina prima 
Textura tipus packstone característica de la calcària 
consistent en una matriu que conté orbitolines i mi-
liòlids. Vista amb llum polaritzada plana. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Seccions triangulars d’orbitolines, seccions en forma de flor de miliòlids i seccions molt petites ovalades 
de peloides. Les cambres d’ambdós tipus de foraminífers són translúcides i es troben cimentades per 
calcita. Vista amb llum polaritzada plana. 

200 µm 

Vista microscòpica 2 
Detall de la calcària on abunden peloides (grans ovalats opacs) i petits foraminífers on s’oberva clarament 
el caràcter gra-suportat de la calcària i la presència de micrita entre els components, característiques que 
defineixen la textura packstone. Vista amb llum polaritzada plana. 

GLOSSARI 

Packstone. Textura deposicional de les calcàries determinada per la presència de clastos i matriu 
i en la qual els clastos, proporcionalment, dominen. És una textura clast-suportada. 

Miliòlid. Tipologia de foraminífer (organisme protozou) amb closca de carbonat de calci dins la 
qual hi viu l'animal, d’ambient marí, que ha viscut des del Carbonífer fins a l’actualitat. 

Orbitolina. Tipologia de foraminífer (organisme protozou) amb closca cònica (d’aspecte de barret 
xinés), d’ambient marí somer, que va viure des del Juràssic fins a l’Eocè. 
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4. Textures de les roques metamòrfiques 

4.1 Característiques 
generals de les textures  
de les roques  
metamòrfiques 

Les roques metamòrfiques provenen de la 
transformació, en l’estat sòlid, de qualsevol 
tipus de roca (ígnia, sedimentària o meta-
mòrfica) a l’interior de la Terra per causa de 
la variació de la temperatura (T) i la pressió 
(P). Aquesta transformació comporta la for-
mació de nous minerals o la recristal·litza-
ció, i la configuració de noves textures. S’ha 
de destacar que molts dels processos me-
tamòrfics venen afavorits per la presència 
de fluids. 

Els processos metamòrfics tenen lloc en 
molts dominis terrestres. Són especialment 
rellevants a les àrees tectòniques actives de 
la litosfera on existeixen anomalies tèrmi-
ques importants, sovint amb manifesta-
cions magmàtiques, com ara a les zones 
orogèniques, les zones de subducció o les 
zones de rift. L’enterrament progressiu i 
l’escalfament dels sediments d’una conca 
també pot desencadenar el metamorfisme 
dels dipòsits. Per altra banda, la caiguda de 
meteorits a la superfície de la Terra també 
genera metamorfisme a les roques de la 
zona d’impacte. 

Les temperatures a partir de les quals una roca esdevé metamòrfica depenen fonamentalment de la 
composició química, però a grans trets el límit entre la diagènesi de les roques sedimentàries i l’inici dels 
processos metamòrfics se situa aproximadament entre els 200°C i 300°C.  

Aproximadament, a partir dels 650°C algunes roques metamòrfiques poden iniciar processos de fusió 
parcial i formar magmes que acaben donant lloc a roques ígnies. L’inici de la fusió parcial varia en funció 
de la composició de la roca, la pressió i la presència de fluids; en alguns casos es troba per sobre dels 
1 100°C. 

La descripció d’una roca metamòrfica té en compte diversos aspectes com la forma, la mida o la dis-
posició espacial dels cristalls. Tots aquests aspectes estan lligats al tipus de metamorfisme i a les con-
dicions de P i T en les quals s’ha format la roca. S’ha de destacar que les roques metamòrfiques estan 
constituïdes quasi únicament per cristalls; la porositat d’aquestes roques és nul·la o molt baixa. 

El metamorfisme es pot classificar de diferents formes depenent de la variable que es tingui en compte. 
Algunes d’aquestes variables són el tipus d’evolució metamòrfica, l’agent que controla el procés, la lo-
calització a l’escorça o les condicions de formació de les roques. Tanmateix, els tipus de metamorfisme 
més comuns són el regional, el de contacte i el dinàmic. 

Esquema cartogràfic (a dalt) i tall geològic (a sota) que mostra la distribució 
de diferents tipus de metamorfisme (regional, contacte i dinàmic). 

Textura de les roques metamòrfiques
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

A continuació es presenta una descripció de les principals textures associades al  metamorfisme regional, 
de contacte i dinàmic. Posteriorment, independentment de la tipologia de metamorfisme, s’aborden les 
textures de desequilibri i les textures relictes. 

Textures de metamorfisme regional 
El metamorfisme regional es caracteritza per ocupar grans extensions ja que es dona a les àrees orogèni-
ques i a les zones de subducció, on els canvis de P i T van acompanyats de l’acció d’esforços tectònics. 

El metamorfisme regional fa referència al metamorfisme que té un abast relativament gran, que defineix 
bandes de centenars a milers de quilòmetres de longitud i de desenes a centenars d’amplària, i que 
afecta importants successions estratigràfiques i cossos ignis de l’escorça. Aquestes bandes metamòr-
fiques en general estan associades al desenvolupament d’orogènesis i inclouen roques que han estat 
sotmeses a diferents condicions de pressió, temperatura i deformació al llarg del temps. Les diferents 
condicions físiques i composicions dels protòlits fan que les textures associades al metamorfisme re-
gional puguin ser molt diverses, de les quals en destaquem quatre de principals: la foliada, la grano-
blàstica, la porfiroblàstica i la gnèissica. 

La textura foliada és anisòtropa i està formada per uns plans penetratius i continus  definits per l’orien-
tació preferent de minerals d’hàbit tabular, com els fil·losilicats. El creixement d’aquests minerals meta-
mòrfics és controlat per la pressió tectònica de manera que els cristalls es disposen perpendicularment 
a la direcció d’escurçament. Si la mida dels grans és afanítica se’n diu textura clivada, i si la mida és 
gruixuda esquistosa. La textura clivada generalment està associada a dominis de metarmorfisme regional 
de grau baix i l’esquistosa a dominis de grau alt. En el cas que els minerals siguin d’hàbit prismàtic la 
textura se’n diu lineal. 

La textura granoblàstica és isòtropa i està formada fonamentalment per cristalls metamòrfics equidi-
mensionals. Els minerals com el quars o la calcita, entre d’altres, molt sovint tenen hàbit equidimensional, 
i formen mosaics de cristalls de mides similars, de textura granoblàstica. Generalment la mida dels cris-
talls granoblàstics s’incrementa progressivament a l’augmentar el grau metamòrfic. 

La textura porfiroblàstica està formada per grans cristalls metamòrfics (porfiroblastos) inclosos en una ma-
triu de cristalls molt més petits. Generalment els porfiroblastos contenen petits cristalls similars als de la 
matriu. Existeix una gran varietat de textures porfiroblàstiques en funció de les mides i les formes de por-
firoblastos i les seves relacions amb els cristalls de la matriu. L’estudi d’aquestes textures proporciona in-
formació sobre l’evolució de les condicions de formació de les roques metamòrfiques al llarg del temps. 

La textura gnèissica és una textura formada per plans de foliació penetratius i discontinus, de geometria 
anastomosada. Generalment la textura gnèissica ve definida per l’orientació preferent de miques que 
embolcallen grans cristalls relictes (porfiroclastos) de feldespat. 

500 µm 

Textura foliada. 

250 µm 

Textura granoblàstica. 
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Textura de les roques metamòrfiques 

1 mm 

Textura porfiroblàstica. 

1 mm 

Textura gnèissica. 

Textures de metamorfisme de contacte 
El metamorfisme de contacte està associat a la intrusió de roques magmàtiques i el seu registre es res-
tringeix a les zones adjacents a cossos intrusius. La intrusió del magma escalfa les roques encaixants 
donant lloc al que es coneix com una aurèola de metamorfisme de contacte. El gruix de les aurèoles de 
metamorfisme de contacte és variable segons el volum del cos intrusiu, la zona d’emplaçament i la tem-
peratura del magma, però difícilment supera els 1 500 metres. 

En el metamorfisme de contacte el factor principal que controla el creixement mineral, i les textures as-
sociades, és la temperatura. La textura decussada, la pigallada i la granoblàstica de tipus poligonal són 
algunes de les textures més freqüents que s’associen al metamorfisme de contacte. 

La textura decussada es defineix per un arranjament de cristalls tabulars o prismàtics sense cap orien-
tació preferent. El creixement desorientat dels cristalls sovint s’interpreta per la manca d’una direcció 
preferent d’esforços que condicionés la seva disposició. 

La textura pigallada té lloc especialment en roques de composició pelítica (riques en fil·losilicats) i ve definida 
per la presència de petits cristalls que recorden una erupció cutània. Aquests nòduls representen punts de 
nucleació mineral associats a l’increment sobtat de temperatura provocat pel metamorfisme de contacte. 

La textura granoblàstica-poligonal és formada per grans minerals a grans trets equidimensionals, amb 
vores de gra rectes i punts triples amb angles de 120ºC. Aquesta textura isòtropa, que tendeix a ajustar 
de forma regular les vores dels grans, es dóna en roques riques en quars (quarsites) o calcita (marbres) 
situades dins d’aurèoles de metamorfisme de contacte. 

100 µm 

Textura decussada. 

500 µm 

Textura pigallada. 

500 µm 

Textura granoblàstica de tipus poligonal. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

Textures de metamorfisme dinàmic 
El metamorfisme dinàmic fa referència a zones estretes de la litosfera (sovint de menys d’un quilòmetre 
de gruix) que han estat afectades per una deformació molt intensa com ara zones de cisalla o de falla. 

A conseqüència de la deformació, les roques experimenten una sèrie de transformacions com ara l’es-
tirament, la fragmentació i la recristal·lització de minerals o la formació de minerals hidratats associada 
a la circulació de fluids per la zona de deformació. 

Les textures associades al metamorfisme dinàmic varien en funció de les condicions en què s’han de-
format. En les zones properes a la superfície de la Terra i a baixa temperatura la deformació és de tipus 
fràgil, i les roques associades al metamorfisme dinàmic adquireixen la textura cataclàstica. En profunditat, 
la deformació tendeix a esdevenir de tipus dúctil i les roques associades adquireixen la textura milonítica. 
Ambdues textures comporten la reducció de la mida de gra de la roca parental. 

La textura cataclàstica es caracteritza per la presència de fragments de roca i minerals deformats per tri-
turació i una matriu de gra fi que en conjunt defineixen una fàbrica isòtropa sense estructura interna.  

La textura milonítica es caracteritza per la presència de fragments de roca i minerals deformats per tritu-
ració i estirament, i una matriu de gra fi que en conjunt defineixen una fàbrica planar, foliada. 

500 µm 

Textura cataclàstica. 

1 mm 

Textura milonítica. 

Textures de desequilibri 
Atès que la formació de nous minerals metamòrfics es produeix a través de reaccions químiques, en 
l’estat sòlid, és freqüent que les roques preservin textures que mostren la transformació d’uns minerals 
en uns altres. Aquestes textures en general s’anomenen de desequilibri. Dos casos particulars de les 
textures de desequilibri són la textura en corona i els relictes blindats. 

La textura en corona, també anomenada vora de reacció, és el resultat d’una reacció incompleta entre 
dos o més minerals. Els minerals de neoformació es disposen al voltant del mineral reactant. Sovint la 
corona és formada per intercreixements simplectítics (intercreixement entre dos minerals en què un d’ells 
té un hàbit berrugós) anomenats corona kelifítica. 
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Els relictes blindats representen petits cristalls amb vores de gra completament corroïdes que es troben  
inclosos dins d’altres més grans i que no es troben a la matriu de la roca. Aquests relictes són testimonis 
d’unes condicions d’equilibri mineral prèvies.  

50 µm 

Textura en corona kelifítica. 

1 mm 

Relicte blindat. 

Textures relictes 
Les textures relictes fan referència a estructures pròpies de la roca parental (sedimentària, ígnia o meta-
mòrfica) que, malgrat els processos metamòrfics, s’han preservat. Les textures relictes són freqüents en 
condicions de metamorfisme de temperatura baixa. Unes de les textures relictes més comunes pròpies 
de les roques sedimentàries són la laminada o la bandada, corresponents a les alternances mm o cm, 
respectivament, de capes de diferents composicions. També poden preservar-se fòssils o estructures 
sedimentàries. En roques ígnies sovint també es preserven textures relictes com per exemple la porfírica, 
entre d’altres. Les roques que al llarg de la seva història han estat sotmeses a dos o més episodis me-
tamòrfics, és possible que preservin textures relictes associades als primers episodis metamòrfics. 

Textura laminada. Textura bandada. 
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Textura representatives de roques metamòrfiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Textures representatives de les roques metamòrfiques 

Roques metamòrfiques 

M1 Textura de desequilibri dels esquistos del dom de Bossòst 

M2 Textura decussada de la wol·lastonita dels skarns de Gualba 

M3 Textura laminada de les cornianes amfbòliques i calcosilicatades de Collserola 

M4 Textura de clivatge de crenulació de les fl·lites del Montseny 

M5 Textura porfroblàstica de les cornubianites del Montnegre 

M6 Textura granoblàstica dels marbres de Gualba 

M7 Textura gnèissica dels ortogneissos del Canigó 

M8 Textura milonítica de les granodiorites de Roses 

M9 Textura cataclàstica dels granitoides del Maresme 

M10 Textura clivada de les fl·lites del dom de l’Orri 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

M1. Textura de desequilibri dels esquistos  
del dom de Bossòst 

A la Vall d’Aran, entre les poblacions d’Es Bòrdes i 
Bossòst, aflora una àrea de metamorfisme regional 
d’edat carbonífera permiana que defineix una es-
tructura que es coneix com el dom de Bossòst. Els 
materials parentals són del Cambrià fins al Devonià 
i corresponen essencialment a roques de naturalesa 
pelítica, gresosa i carbonàtica. Durant l’orogènia her-
ciniana aquests materials van ser deformats, meta-
morfitzats i intruïts per leucogranits. Les roques 
metamòrfiques es distribueixen a l’entorn d’aquests 
últims donant lloc a una diversitat de roques i mine-
rals que van de menys a més grau metamòrfic. A la 
zona metamòrfica de temperatura mitjana, aproxi-
madament entre els 400 i els 600°C, abunden els 
esquistos, que es caracteritzen pels espectaculars 
i abundants porfiroblastos de cordierita, andalusita, 
estaurolita i/o granat, depenent de la composició de 
la roca i les condicions de pressió i de temperatura. 

A la pista que va d’Arres de Sus a la mina Victòria 
es pot reconèixer un aflorament amb plans de tren-
cament molt marcats corresponents a la textura 
foliada. 

En mostra de mà s’observa que aquesta foliació 
ve determinada per les cares lluents de miques 
d’un a dos mil·límetres; és per això que aquesta 
textura rep el nom concret d’esquistosa. La roca 
és grisenca i ressalten sobre qualsevol pla grans 
cristalls de mides centimètriques que conformen 
la textura porfiroblàstica de la roca. Els porfiroblas-
tos de color ataronjat són estaurolites, els de color 
gris fosc ovalats són cordierites i els més clars amb 
tendència més prismàtica són andalusites. 

A nivell microscòpic s’observa que aquesta foliació 
és definida per l’orientació preferent de biotites i 
moscovites entre les quals s’hi troben cristalls de 
quars amb vores de gra rectes que donen lloc a una 
textura granoblàstica poligonal. Aquesta foliació em-
bolcalla porfiroblastos subidiomòrfics d’estaurolita 
d’uns 2 mm que es caracteritzen pel seu color gro-
gós. Localment, algunes estaurolites presenten 
textu res de desequilibri determinades pel seu reem-
plaçament parcial per andalusita i biotita. A la vista 
microscòpica 1 s’observa que l’espai que originà-
riament era ocupat per estaurolita ara és compost 
per andalusita i biotita. Aquesta relació s’interpreta 
com una reacció metamòrfica en la qual l’estaurolita 
reacciona amb els minerals de la matriu i es des-
estabilitza per donar lloc a andalusita i biotita. 

Informació addicional: 
Les textures de reacció 

En les roques metamòrfiques és habitual la pre-
servació de textures indicadores de reaccions me-
tamòrfiques. Així, la presència de reemplaçaments 
parcials o totals de minerals, les textures en corona 
o la presència de relictes blindats representen 
excel·lents exemples de transformacions minerals 
incompletes. La figura que s’adjunta reprodueix 
de forma esquemàtica la formació d’una textura 
de reacció en què l’estaurolita reacciona amb la 
moscovita i el quars (condicions PT1) per donar 
lloc a andalusita i biotita (condicions PT2). La reac -
ció inferida entre l’estaurolita i l’andalusita indica 
que la roca ha experimentat un augment de tem-
peratura de fins a uns 550°C, a una pressió entre 
els 3 i 4 Kbar, que aproximadament equival a entre 
10 i 15 km de profunditat. 

Associació mineral a les condicions PT1: 
Estaurolita + Moscovita + Biotita + Quars 

Estaurolita 

Quars
Biotita 

Moscovita 

Associació mineral a les condicions PT2: 
Andalusita + Estaurolita + Moscovita + Biotita + Quars 

Andalusita 

Biotita 

Estaurolita 

Quars
Biotita 

Moscovita 

Reacció metamòrfca: 
Estaurolita + Moscovita + Quars  Andalusita + Biotita 
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Textura representatives de roques metamòrfiques 

N 

0 30 60 km 

Context 
El metamorfisme regional hercinià del dom de Bos-
sòst. 

0 100 m 

N 

 

  

 

 

Situació 
Al nord d’Arres de Sus, a la pista que s’enfila cap al 
nord, abans d’arribar a la Bassa d’Arres (Val d’Aran). 

Aflorament 
Talús de pista forestal format per roques foliades. 

Mostra de mà 
Esquist de composició pelítica amb porfiroblastos 
d’an dalusita i estaurolita. 

5 mm 

Làmina prima 
Estructura foliada, definida per biotites i nivells rics 
en quars, que a la part central queda interrompuda 
per un domini ric en porfiroblasts d’andalusita i es-
taurolita. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Porfiroblast d’andalusita inclòs en una matriu amb textura esquistosa (definida per l’orientació preferent 
de biotites) i textura granoblàstica poligonal donada pels quarsos. Vista amb llum polaritzada plana. 

0,5 mm 

Vista microscòpica 2 
Detall de la textura de desequilibri. Cristall amb vores molt irregulars d’estaurolita (color ataronjat) envoltat 
per cristalls de biotita i andalusita. Alguns cristalls d’andalusita contenen petites inclusions arrodonides 
d’estaurolita. Vista amb llum polaritzada plana. 

GLOSSARI 

Metamorfisme regional. Tipus de metamorfisme que ocupa grans extensions (d’orde quilomètric 
a superior) i, en general, està associat a zones de la Terra on hi ha deformació. 

Pelític. Terme que fa referència a roques metamòrfiques d’origen detrític de gra molt fi, llimosa i 
argilosa. 

Porfiroblast. Cristall d’origen metamòrfic, normalment euèdric, de dimensions visibles a ull nu i 
superiors a altres minerals que formen la matriu de les roques metamòrfiques. 
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M2. Textura decussada de la wol·lastonita  
dels skarns de Gualba 

A uns 2 km al NW de la població de Gualba s’ubi -
quen les explotacions de l’empresa Aymar (antiga-
ment Sala) d’on s’extreu marbre per a la fabricació 
de morter monocapa. En aquesta zona es troben 
skarns, roques calcosilicatades d’origen metaso-
màtic que s’han format en el contacte entre els gra-
nitoides de Montseny i les roques carbonàtiques 
encaixants del Cambroordovicià. S’interpreta que, 
durant el procés d’intrusió, en entrar en contacte 
els fluids de composició silicatada dels magnes gra-
nítics amb l’encaixant de roques carbonàtiques, es 
formaren un gran nombre de minerals calcosilicatats 
com ara wol·lastonita, diòpsid, epidota, vesuvianita, 
grossulària, serpentina o talc, i també altres espècies 
minerals com atzurita, malaquita, pirita, fluorita, es-
falerita, galena, plata, bismut nadiu, etc. Aquesta 
mineralització s’associa al magmatisme tardihercinià 
i, en conseqüència, s’estima que tingué lloc fa uns 
300 milions d’anys. 

A les escombreres de la pedrera poden trobar-se 
exemplars rics en wol·lastonita. Aquest mineral, 
de color blanc amb forma prismàtica i una exfo-
liació molt marcada, té unes mides que arriben als 
8 cm de longitud. La seva disposició espacial a la 
roca és a l’atzar, en qualsevol orientació, fet que 
dona lloc al nom de textura decussada. Aquesta 
textura és doncs el reflex d’una cristal·lització con-
trolada fonamentalment per la temperatura, i lliure 

de la influència de qualsevol tipus de deformació. 
A nivell microscòpic els cristalls de wol·lastonita 
tenen un desenvolupament prismàtic a acicular 
i localment es disposen en agregats amb forma 
de ventall. Presenten colors de polarització que 
van de grisos a grocs ataronjats. Aquests cristalls 
creixen en qualsevol direcció de l’espai, el que fa 
que s’observin tant seccions longitudinals com 
basals. Aquests últims s’identifiquen per la pre-
sència de dues exfoliacions ortogonals. A més 
de la wol·lastonita, la mostra presenta quantitats 
subordinades de calcita, quars, epidota i granat 
de tipus grossulària. 

Informació addicional: 
Formació d’un skarn 

En general, el metamorfisme de contacte és un 
procés isoquímic (exceptuant la pèrdua de volàtils). 
Segons això, una calcària pura (constituïda única-
ment per calcita, CaCO3 ) es transformaria en un 
marbre per recristal·lització de calcita. Tanmateix, 
al voltant de molts plutons granítics, el paper dels 
fluids pot ser molt important donant lloc a la for-
mació de roques metasomàtiques i skarns. Així, 
la mateixa calcària pot ser infiltrada per fluids car-
regats de sílice (SiO2 ) procedent de la roca ígnia i 
donar lloc a un nou mineral calcosilicat, la wol·las-
tonita (CaSiO3 ). 
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Textura representatives de roques metamòrfiques 

N 

0 30 60 km 

Context 
El metamorfisme de contacte dels granitoides tar-
dihercinians del Montseny. 

0 100 m 

N 

 

  

 

  

  

 

Situació 
Explotacions abandonades de marbres de l’em-
presa Aymar, a Gualba, al vessant sud del Montseny 
(Selva). 

Aflorament 
Escombrera de la pedrera. 

Mostra de mà 
Roca calcosilicatada composta bàsicament de ma-
crocristalls de wol·lastonita (de color blanc) i granat 
de tipus grossulària (de color granat). 

5 mm 

Làmina prima 
Textura decussada definida per feixos de cristalls 
de wol·lastonita. Vista amb llum polaritzada creuada. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Detall de la textura decussada de cristalls de wol·lastonita. Vista amb llum polaritzada creuada. 

200 µm 

Vista microscòpica 2 
Al centre, de tonalitats vermelloses, secció basal de wol·lastonita on s’observen les dues exfoliacions or-
togonals que caracteritzen aquest mineral. La wol·lastonita és inclosa dins de calcita i es troba en contacte 
amb quars (de color gris). Vista amb llum polaritzada creuada. 

GLOSSARI 

Roca calcosilicatada. Roca metamòrfica afanítica o fanerítica, massissa, constituïda per minerals 
calcosilicatats (rics en silici o calci, com ara talc, tremolita, diòpsid, forsterita, wol·lastonita) en 
la qual la calcita és subordinada o absent. 

Skarn. Producte del metamorfisme de contacte d’una roca carbonàtica, enriquida en minerals 
calcosilicatats i alterada químicament i mineralògicament per metasomatisme (alteració per 
la circulació o difusió de fluids calents que provoquen la recristal·lització i neoformació de 
minerals). 

Textura decussada. Textura de les roques metamòrfiques que ve donada pel creixement deso-
rientat de cristalls d’hàbit inequidimensional, ja siguin prismàtics o tabulars. És una textura tí-
pica del metamorfisme tèrmic. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

M3. Textura laminada de les cornianes amfibòliques 
i calcosilicatades de Collserola 

La Serra de Collserola forma part de la Serralada 
Litoral i s’estén en direcció NE-SW des del Besòs, 
al nord-est, fins al Llobregat, al sud-oest. Té com 
a punt més alt el cim del Tibidabo, de 514 m d’al-
titud. Està essencialment formada per roques del 
Cambroordovicià, tot i que es preserven alguns 
aflorament de Paleozoic superior, des del Silurià 
fins al Carbonífer. Aquests materials han estat afec-
tats per l’orogènia herciniana i es reconeixen per 
la presència d’una foliació molt penetrativa i per un 
metamorfisme de baixa pressió i alta temperatura. 
En les darreres etapes de l’orogènia, fa aproxima-
dament uns 300 Ma, va tenir lloc la intrusió de la 
granodiorita de Barcelona, la qual és responsable 
d’una aurèola de metamorfisme de contacte. A la 
zona de Bellesguard, prop del cementiri de Sant 
Gervasi, molt a prop del contacte amb la roca in-
trusiva, s’hi troba un aflorament de cornianes que 
mostren una textura laminada. 

En mostra de mà la roca és molt dura i mostra una 
alternança d’ordre mil·limètric, de nivells de color 
verd molt fosc i nivells verd clar. La mida de gra és 
afanítica fet que dificulta la identificació dels mine-
rals de la roca. Tanmateix els colors i la presència 
d’algun petit cristall de granat fa pensar en una al-
ternança de nivells de composició bàsica i calco-
silicatada. 

A nivell de microscopi la mostra presenta làmines 
de gruixos variables, entre 0,5 i 8 mm. Aquestes 
làmines corresponen a alternances de nivells de 
composicions mineralògiques diferents. Per tant, 
aquesta laminació es diu que és de tipus compo-
sicional. Els nivells de color verd clar són constituïts 

per abundant epidota, quars i plagiòclasi d’una 
mida de gra al voltant de 0,1 mm i conformen una 
textura granoblàstica. En els nivells verd fosc do-
mina un amfíbol verd molt pleocroic, hornblenda, 
d’hàbit prismàtic d’uns 0,6 mm de longitud, que 
defineix una textura decussada. Aquests nivells 
localment contenen petits porfiroblastos de granat 
que poden arribar a 2 mm. A més, també hi ha in-
tercalacions molt fines d’altres composicions riques 
en miques (moscovita i biotita) i en plagiòclasi, 
quars i petites quantitats d’hornblenda.  

Les dues textures granoblàstica i decussada són 
simptomàtiques dels efectes del metamorfisme de 
contacte en aquestes roques. En contraposició, la 
laminació composicional s’interpreta que és here-
tada, és a dir, el protòlit d’edat cambroordoviciana 
ja presentava aquesta alternança mil·limètrica, de 
nivells de composició bàsica i calcosilicatada amb 
intercalacions de composició pelítica i quarsofel-
despàtica. 

Informació addicional: Textures relictes 

Les roques metamòrfiques solen preservar textures 
pròpies de les roques originals especialment quan 
les condicions de metamorfisme no són molt in-
tenses. Quan la temperatura és relativament baixa, 
la recristal·lització o neoformació de minerals és 
poc evident. De la mateixa manera, si la deformació 
és poc intensa, la transformació de la roca pot ser 
poc rellevant. La textura laminada és una de les 
textures relictes més comuna de les roques me-
tasedimentàries. 

Roca sedimentària original 
Laminació sedimentària 

Increment del grau metamòrfc (increment de la temperatura) 

Roca metasedimentària derivada 
Laminació relicte 
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Textura representatives de roques metamòrfiques 

N 

0 30 60 km 

Context 
El metamorfisme hercinià de la Serra de Collserola. 

0 100 m 

N 

 
 

 

 

  

   

 

  

 

Situació 
Part alta del Barri de Sant Gervasi-Bonanova de 
Barcelona, descampat a la confluència dels carrers 
Mercè Rodoreda i Bellesguard (Barcelonès). 

Aflorament 
Talús urbà format per cornianes amfibòliques i cal-
cosilicatades. 

Mostra de mà 
Roca de composició bàsica i calcosilicatada for-
mada per una alternança d’ordre mil·limètric de ni-
vells foscos rics en minerals màfics i nivells més 
clars rics en silicats de calci i minerals fèlsics. 

5 mm 

Làmina prima 
Textura laminada on es diferencien nivells de color 
verd rics en amfíbols, nivells incolors rics en quars 
i plagiòclasi, i nivells negres rics en miques i opacs.  

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Textures característiques dels diferents nivells que defineixen la laminació composicional: nivells rics en 
hornblenda amb textura decussada, nivells amb quars i plagiòclasi amb textura granoblàstica i nivell ric 
en miques amb textura foliada. Vista amb llum polaritzada plana. 

200 µm 

Vista microscòpica 2 
Detall d’un nivell amb textura foliada limitat per dos nivells rics en amfíbols. Vista amb llum polaritzada 
plana. 

GLOSSARI 

Corniana amfibòlica. Roca metamòrfica d’aspecte massís, producte del metamorfisme de con-
tacte, en general, d’una roca ígnia de composició bàsica (com ara un gabroid o un basaltoid). 

Hercinià. Sinònim de varisc. Nom dels processos i fenòmens associats a la serralada muntanyosa 
que es va formar a final del Carbonífer-Permià com a conseqüència de la col·lisió entre els 
continents Gondwana i Lauràsia, previ a la formació de Pangea. 

Laminació composicional. Heterogeneïtat planar donada per capes primes (generalment d’ordre 
mil·limètric) de diferent composició química i mineralògica. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

M4. Textura de clivatge de crenulació  
de les fil·lites del Montseny 

Al massís del Montseny s’exposen roques del 
Cambroordovicià fins al Carbonífer (d’edat entre 
540 i 320 milions d’anys, aproximadament) afec-
tades pel metamorfisme regional hercinià (que tin-
gué lloc fa uns 320-300 milions d’anys). Al llarg de 
la carretera entre Sant Esteve de Palautordera i el 
poble del Montseny afloren fil·lites, derivades de 
roques sedimentàries del Cambroordovicià. 

Aquests materials configuren la major part del mas-
sís. A l’alçada del restaurant Can Cuera hi ha un 
aflorament excepcional on les fil·lites mostren 
un marcat plegament. Les superfícies penetratives 
i contínues que s’observen corresponen a la foliació 
regional herciniana. Aquesta foliació és deformada 
per plecs asimètrics d’ordre centimètric o menors, 
que s’anomenen de crenulació. 

En mostra de mà la roca és afanítica i llueix forta-
ment sobre el pla de foliació, per això aquesta fo-
liació se l’anomena clivatge. Tot i que els minerals 
que composen aquesta roca no s’observen a ull 
nu, la lluïssor i la fissil·litat de la roca fa pensar que 
es tracta de minerals planars de tipus fil·losilicats. 
Si s’observen amb detall les zones de xarnera dels 
plecs de crenulació que deformen la fil·lita es pot 
veure un clivatge de pla axial associat. 

A nivell microscòpic es pot corroborar que la fil·lita 
presenta dos clivatges. D’una banda, el clivatge 
responsable de la foliació regional visible al camp 
que és definit per l’orientació preferent de mosco-
vita i clorita, de mides al voltant dels 0,08 mm. 
Aquest clivatge és molt penetratiu, de tipus con-
tinu, i és subparal·lel a una fina laminació compo-
sicional mil·limètrica. De l’altra, el clivatge de 
crenulació associat als plecs que deformen el cli-
vatge anterior. Aquest clivatge té un espaiat d’entre 
0,1 i 0,4 mm i és definit per l’acumulació d’òxids 
de ferro i la reorientació de fil·losilicats. 

Informació addicional: Tipus de clivatge 

Existeixen diverses classificacions del clivatge ba-
sades en l’aspecte morfològic que no tenen im-
plicacions genètiques. Així, en mostra de mà, es 
pot discriminar si entre els plans de clivatge l’es-
paiat és massa prim (clivatge continu o penetratiu) 
o si hi ha alguna geometria (clivatge espaiat). A les 
roques metamòrfiques de grau baix al clivatge pe-
netratiu també se’n diu pissarrositat (slaty clea-
vage). En cas d’observar la geometria que hi ha 
entre els plans de clivatge, aquesta pot representar 
una anisotropia prèvia o no. 
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Textura representatives de roques metamòrfiques 

N 

0 30 60 km 

Context 
El metamorfisme hercinià del Montseny. 

0 100 m 

N 

 

 

 
 

 
 
 

  

 

 

Situació 
Carretera BV-5301 entre Sant Esteve de Palautor-
dera i el poble de Montseny, al costat del restaurant 
Can Cuera (Vallès Oriental). 

Aflorament 
Talús artificial de fil·lites deformades per plecs d’or-
dre centimètric. 

Mostra de mà 
Fil·lita amb una foliació de caràcter regional afectada 
per plecs de crenulació. 

5 mm 

Làmina prima 
Plecs de crenulació definits per una alternança de 
nivells foscos de composició pelítica i nivells clars 
rics en quars i feldespat. La foliació regional és 
paral·lela a l’alternança composicional. S’observen 
uns plans de crenulació paral·lels als plans axials 
dels plecs. Vista amb llum polaritzada plana. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Zona de xarnera d’un plec de crenulació que deforma una laminació composicional. Les traces més 
fosques que defineixen el pla axial del plec corresponen al clivatge de crenulació. Vista amb llum polaritzada 
plana. 

200 µm 

Vista microscòpica 2 
Detall del clivatge de crenulació definit per l’acumulació de minerals opacs i la reorientació de fil·losilicats. 
Vista amb llum polaritzada plana. 

GLOSSARI 

Clivatge. Tipus de foliació tectònica que presenten les roques de gra molt fi no metamòrfiques 
o afectades per un metamorfisme de grau molt baix, producte d’una reorientació de minerals 
d’hàbits anisòtrops (predominantment tabulars). 

Crenulació. Plegament a escala centimètrica o mil·limètrica (microplecs) que presenten algunes 
roques finament laminades. 

Xarnera. Part d’un plec corresponent a la regió de màxima curvatura. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

M5. Textura porfiroblàstica de les cornubianites  
del Montnegre 

Als massissos del Montnegre i el Corredor s’ex-
posen dominantment roques plutòniques del Car-
bonífer-Permià, tot i que a la zona compresa entre 
l’Ermita de Sant Martí de Montnegre i Malgrat de 
Mar afloren roques d’origen sedimentari afectades 
per l’aurèola de metamorfisme de contacte asso-
ciada a la intrusió de les roques plutòniques. Al 
llarg de la pista que voreja el canal de Can Riu, 
entre les masies de Can Riu i Can Soler, es troben 
roques detrítiques de la fàcies Culm del Carbonífer 
molt pròximes a les granodiorites i granits alcalins. 

L’aflorament estudiat és de color marronós, d’uns 
4 metres d’alçada, i és format principalment per 
capes de gresos de gruix centimètric a decimètric, 
amb passades locals de conglomerats i bretxes. 
La duresa de la roca, l’aspecte massiu, i també la 
presència de moscovites mil·limètriques sense de-
finir una orientació preferent de cristal·lització, indica 
que aquesta roca ha estat afectada per un meta-
morfisme tèrmic, donant lloc a cornubianites pi-
gallades. De fet, en alguns punts es pot observar 
el contacte amb la granodiorita causant d’aquest 
metamorfisme. L’aflorament es troba molt meteo-
ritzat i diaclasat. 

En mostra de mà la roca és massissa i de gra fi, 
hi destaquen cristalls mil·limètrics de moscovita i 
de cordierita. La moscovita es reconeix per la seva 
lluïssor platejada i la cordierita per formar taques 
fosques arrodonides. Aquests minerals són els 
responsables de la textura pigallada de la roca. 
Aquesta textura és el resultat del creixement de 
nombrosos porfiroblastos de dimensions mil·limè-
triques envoltats d’una matriu de mida deu vega-
des inferior. Aquesta textura es produeix com a 
conseqüència d’un increment de temperatura sob-
tat i per això és simptomàtica del metamorfisme 
de contacte. 

A nivell microscòpic destaca la presència de porfi-
roblastos arrodonits de cordierita d’entre 1 i 4 mm 
que ocupen més del 50% del volum de la roca. 
Aquests porfiroblastos són molt poiquiloblàstics 
atès que contenen nombroses inclusions de mine-
rals de la matriu. La matriu té un caràcter intersticial 
i és formada per cristalls d’entre 0,1 i 0,2 mm, de 
quars, biotita i moscovita, a més d’altres minerals 
accessoris. El quars és xenoblàstic, sovint amb 
vores de gra rectes que dona lloc a una textura gra-
noblàstica poligonal. Les miques, biotita i moscovita, 
formen cristalls tabulars subidiomòrfics amb textura 
decussada. Destaca la presència de cristalls de 
moscovita subidiomòrfics, d’entorn 1,5 mm gene-
ralment en contacte amb la cordierita.  

Informació addicional: 
Formació de porfiroblastos  
a les roques metamòrfiques  

Un gran nombre de roques metamòrfiques estan 
formades per porfiroblastos i una matriu composta 
de cristalls de mida significativament menor. 
Aquesta diferència en les mides dels cristalls de 
les roques metamòrfiques és producte, en gran 
mesura, de diferències en les velocitats de nuclea-
ció i de creixement de les fases minerals. Les fases 
que tenen dificultat de nucleació i una elevada ve-
locitat de creixement tendeixen a formar grans 
cristalls amb nombroses inclusions donant lloc a 
porfiroblastos. 

En general, els porfiroblastos formats per meta-
morfisme de contacte són més petits i més abun-
dants que els formats per metamorfisme regional. 
Això és degut, en part, al temps de durada d’amb-
dós metamorfismes (el de contacte en general és 
molt més curt que el regional). 
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Textura representatives de roques metamòrfiques 

N 

0 30 60 km 

Context 
El metamorfisme de contacte associat a la intrusió 
dels granitoides del Montnegre. 

0 100 m 

N 

 
 

 
 

 

  

 

 

Situació 
Pista forestal entre les masies de Can Riu i Can 
Soler, al sector sud-oest del terme municipal de 
Tordera (Maresme). 

Aflorament 
Talús de camí on s’observa una successió de me-
tapelites, metagresos i metaconglomerats. 

Mostra de mà 
Cornubianita amb petits porfiroblastos de cordierita, 
cristalls mil·limètrics de moscovita desorientats i 
amb una laminació composicional relicte. 

5 mm 

Làmina prima 
Textura porfiroblàstica formada per pigalls de cor-
dierita. Vista amb llum polaritzada creuada.  

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Detall dels porfiroblastos de cordierita, els quals es reconeixen per ser incolors, de forma arrodonida i estar 
envoltats per una matriu rica en biotita (marró) i moscovita (incolora). Vista amb llum polaritzada plana. 

0,5 mm 

Vista microscòpica 2 
Detall d’un porfiroblast de cordierita amb inclusions de moscovita i biotita. Vista amb llum polaritzada 
creuada. 

GLOSSARI 

Cornubianita. Roca de composició pelítica, d’aspecte massís, de color gris fosc a negre, gene-
ralment de mida de gra homogènia, de fina a mitjana formada per metamorfisme de contacte. 
Si presenta porfiroblastos abundants s’anomena cornubianita pigallada. 

Metamorfisme de contacte. Metamorfisme causat per l’augment de temperatura que provoca 
la intrusió d’un magma en les roques que l’envolten (l’encaixant). A conseqüència de la intru-
sió, a l’encaixant es desenvolupa una aurèola de metamorfisme de contacte. 

Textura pigallada. Textura metamòrfica, generalment associada a processos de metamorfisme 
de contacte, consistent en una distribució de minerals o agregat de minerals, sovint equidi-
mensionals i de més de 0,5 mm, que no mostren una orientació preferent clara i que sobre-
creixen una foliació preexistent. Aquest fet fa que la roca tingui un aspecte pigallat. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

M6. Textura granoblàstica dels marbres de Gualba 

El Massís del Montseny és ocupat en bona part per 
roques plutòniques tardihercinianes que intrueixen 
els materials del Cambroordovicià deformats i me-
tamorfitzats durant l’orogènia herciniana. Al nord de 
la població de Gualba hi ha pedreres abandonades 
d’on s’extreien marbres, granits i granodiorites per 
fer àrids. La pedrera de la Meca o de l’Àngel (nom 
de l’antic titular de l’explotació) va estar activa fins 
al 1980. A la part inferior de la pedrera afloren granits 
i granodiorites una mica alterats, travessats per filons 
d’aplites i pegmatites i dics de pòrfir. A la part su-
perior s’hi troben marbres i roques calcosilicatades 
associats a l’aurèola de metamorfisme de contacte. 

En mostra de mà el marbre és de color blanc i és 
format per grans cristalls de calcita de mides si-
milars. La calcita es reconeix per la seva lluïssor 
vítria i la presència d’exfoliació romboèdrica. A les 
vores dels grans hi ha algunes impureses. 

A nivell microscòpic es constata que el marbre és 
constituït per més d’un 95% de calcita, per això 
diem que és pur. Els cristalls són equidimensionals, 
de mida entre 4 i 7 mm, i defineixen una textura 

granoblàstica. Les vores dels cristalls són de rectes 
a lleugerament corbades, i són freqüents els punts 
triples entre grans, per això se’n diu textura poli-
gonal. La calcita mostra, a més de l’exfoliació, 
nombroses macles secundàries que es relacionen 
amb una certa deformació de la roca. 

Informació addicional: Significat 
de la textura granoblàstica poligonal 

A les roques metamòrfiques l’increment de tem-
peratura (en absència de deformació) comporta 
l’augment de la mida dels cristalls ja sigui per an-
nexió de grans i/o migració de les vores dels grans 
a l’estat sòlid. Els minerals com la calcita, el quars, 
el feldespat, l’olivina entre d’altres, tendeixen a for-
mar vores de gra relativament rectes i angles in-
terfacials a 120° allà on es troben tres cristalls 
(punts triples). Vist en dues dimensions, l’aspecte 
és com el de les bombolles de sabó. Aquesta geo-
metria representa l’equilibri textural ja que amb 
aquesta estructura de cristalls poligonal s’ocupa 
tot l’espai i es minimitza l’energia del sistema. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

96 



Textura representatives de roques metamòrfiques 

N 

0 30 60 km 

Context 
El metamorfisme de contacte dels granitoides tar-
dihercinians del Montseny. 

0 100 m 

N 

 

 

 
 

  

 

 

Situació 
Pedrera de la Meca, al nord de nucli urbà de Gualba 
(Selva). 

Aflorament 
Exposició de marbres del front de la pedrera aban-
donada de l’Àngel. 

Mostra de mà 
Marbre pur format per grans cristalls de calcita de 
mides similars. 

5 mm 

Làmina prima 
Secció representativa de la textura granoblàstica 
característica del marbre. Vista amb llum polaritzada 
creuada. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Cristalls de calcita limitats per contactes rectes que conflueixen en punts triples. Vista amb llum polaritzada 
plana. 

1 mm 

Vista microscòpica 2 
Textura granoblàstica poligonal formada per cristalls de calcita amb macles secundàries. Vista amb llum 
polaritzada creuada. 

GLOSSARI 

Marbre. Roca metamòrfica de composició carbonàtica derivada del metamorfisme de calcàries 
o dolomies. 

Textura granoblàstica. Textura de les roques metamòrfiques consistent en un agregat de cristalls 
equidimensionals de mides aproximadament similars. 

Textura poligonal. Textura definida per cristalls de geometria poligonal, de vores de gra relativa-
ment rectes. En els punts de contacte entre tres cristalls (els punts triples), els angles entre 
les cares dels diferents cristalls solen ser de 120°. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

M7. Textura gnèissica dels ortogneissos del Canigó 

A les capçaleres del Ter i del Freser afloren gneissos 
i roques metamòrfiques de grau baix a mitjà d’edat 
herciniana pertanyents al Massís del Canigó. A la 
carretera d’accés a les pistes d’esquí de Vallter 2000 
s’exposen nombrosos afloraments de gneissos, els 
quals representen antigues intrusions lacolítiques 
emplaçades dins de les sèries sedimentàries del 
Neoproterozoic i del Cambrià. Tot i que els gneissos 
han estat deformats i metamorfitzats durant l’oro-
gènia herciniana s’interpreta que són ortoderivats, 
és a dir que la roca precursora era una roca ígnia, 
atenent a criteris com la seva extensió, la morfologia 
dels cossos cartografiats, la presència de textures 
rapakiwi o l’absència d’estructures sedimentàries 
relictes. Mineralògicament són de composició gra-
nítica. Les datacions U/Pb (urani-plom) realitzades 
en zircons situen l’edat d’emplaçament d’aquests 
cossos magmàtics en uns 457 Ma. 

En mostra de mà el gneis és de color clar, de mida 
de gra gruixuda. L’aspecte és molt heterogeni ja 
que presenta una variació important de les mides 
dels cristalls i una fina laminació ondulosa, discon-
tínua, amb textura foliada. Destaquen grans cristalls 
de feldespats, que arriben als 3 cm de longitud, 
envoltats per una matriu amb textures granoblàs-
tica i laminada. La complexitat textural d’aquesta 
roca fa que tot el conjunt de textures descrites se 
les englobi amb el nom de textura gnèissica. Els 
grans cristalls representen cristalls heretats de la 
roca original, per això reben el nom de porfiroclas-
tos. La presència d’aquests grans cristalls fa que 
aquesta roca sovint se l’anomeni gneis ocel·lar 
(derivat d’ocel, ull). La matriu és de mida de gra 
mil·limètrica, de composició quarsofeldespàtica i 
pobre en miques. 

A nivell microscòpic destaca el caràcter inequigra-
nular de la roca. Els porfiroclastos ocupen el 50% 
del volum de la roca. Són d’ortosa o microclina 
dominantment, identificables per la presència de 
pertites o la macla en graella, i alguns de plagiòclasi 
amb macles polisintètiques. Mostren una certa 
fracturació i extinció ondulosa. La matriu és definida 
per nivells rics en quars i feldespat amb textura 
granoblàstica, i agregats orientats rics en clorita i 
moscovita que donen la textura foliada de la roca. 
Hi ha evidències de deformació intracristal·lina de-
terminada per l’elongació dels grans, les vores su-
turades i l’extinció ondulant. La foliació embolcalla 
als porfiroclastos i forma ombres de pressió a les 
cares adjacents. La presència de clorita en aquesta 
roca denota unes condicions de metamorfisme 
de grau baix. 

Informació addicional: 
Origen dels gneissos 

Els gneissos són roques metamòrfiques amb una 
foliació discontínua i poc penetrativa. Aquesta tex-
tura gnèissica en general l’adquireixen materials 
derivats de roques ígnies fèlsiques o sedimentàries 
que es poden formar a uns rangs de temperatures 
i pressions molt amplis. En el cas de protòlits ignis 
(ortogneissos) la foliació tendeix a ser molt feble i 
els cristalls de feldespats es troben com a porfiro-
clastos; en canvi, quan el protòlit és sedimentari 
(paragneissos) el gneis prové d’un esquist d’alt grau 
el qual a la vegada prové d’una pissarra o fil·lita. En 
aquest cas, la foliació és molt anastomòtica i dis-
contínua ja que envolta a porfiroblastos formats du-
rant el metamorfisme d’alta temperatura. 

Ortogneis Paragneis 

Porfroblast 
de granat 

Porfroclast 
de feldespat 

Foliació 
gnèissica 

Foliació 
gnèissica 
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Textura representatives de roques metamòrfiques 

N 

0 30 60 km 

Context 
Els ortogneissos del Massís del Canigó. 

0 100 m 

N 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Situació 
Carretera d’accés a les pistes d’esquí de Vallter 
2000 (Ripollès). 

Aflorament 
Talús artificial format per gneissos de mides de gra 
i textures variades. 

Mostra de mà 
Ortogneis ocel·lar amb porfiroclastos de feldespats 
potàssics envoltats per una foliació ondulada. 

5 mm 

Làmina prima 
Secció representativa de la textura del gneis ocel·lar. 
Vista amb llum polaritzada creuada. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Textura gnèissica marcada per la presència de porfiroclastos de feldespat potàssic i una matriu amb foliació 
ondulada que els embolcalla definida per petits cristalls de quars, feldespats i miques. 

1 mm 

Vista microscòpica 2 
Detall de porfiroclast d’ortosa pertítica i ombra de pressió reblerta d’un mosaic de quars i feldespat gra-
noblàstic. 

GLOSSARI 

Ortogneis. Roca metamòrfica, de textura gnèissica, derivada d’antigues roques ígnies plutòni-
ques o volcàniques, generalment de composició granítica. 

Porfiroclast. Cristall de dimensions superiors al de la matriu que representen cristalls o fragments 
de roca formats anteriorment a un procés de metamorfisme. 

Textura gnèissica. Textura de roques metamòrfiques de gra gruixut caracteritzada per la presència 
de porfiroclastos i d’una foliació mal desenvolupada i discontínua, d’aspecte ondulós. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

M8. Textura milonítica de les granodiorites de Roses 

Al Massís del Cap de Creus s’exposa el basament 
hercinià més oriental dels Pirineus i representa, a 
nivell mundial, un dels millors exemples on s’expo-
sen estructures de deformació dúctil. Al sud del 
massís destaquen dos petits plutons de granodio-
rites, Rodes i Roses, que van intruir fa uns 290 Ma 
en les sèries del Neoproterozoic i el Cambrià. Entre 
el nucli urbà de Roses i Punta Falconera aflora una 
granodiorita, rica en enclavaments microgranulars 
màfics, amb una fàbrica magmàtica definida per 
l’orientació preferent dels feldespats, els minerals 
màfics i l’elongament d’enclavaments. Aquesta fà-
brica s’associa a la principal fase de deformació 
herciniana present en aquest sector. Posteriorment 
es van desenvolupar unes bandes de cisalla d’o-
rientació NE-SW. Aquestes bandes de cisalla tenen 
un gruix de pocs centímetres i es distingeixen pel 
canvi de direcció de la foliació magmàtica. Dins de 
les bandes s’hi concentra una deformació molt in-
tensa, evidenciada per un important estirament mi-
neral i una disminució de la mida de gra respecte 
el protòlit, la roca resultant s’anomena milonita. 

En mostra de mà la milonita és cohesiva, d’un color 
verdós. S’observen grans residuals (porfiroclastos) 
de feldespats de la granodiorita adjacent amb for-
mes subanguloses a estirades i mides entre 0,5 i 
1,4 cm, que arriben al 25% del volum de la roca. 
La foliació és definida per biotites que embolcallen 
aquests porfiroclastos. La mida dels minerals de 
la matriu és molt variable, des d’afanítica (no iden-
tificable a ull nu) fins als 2 mm. 

A nivell microscòpic es defineix una textura milo-
nítica caracteritzada per la presència de porfiro-
clastos de feldespats (ortosa, microclina, plagiòclasi) 
envoltats per una matriu foliada definida per làmines 

riques en biotites, quars i feldespats. Els porfiro-
clastos mostren deformació intracristal·lina impor-
tant marcada per l’extinció ondulosa, subgrans i 
fracturació. Els minerals de matriu mostren mides 
molt diverses relacionades amb la molturació tec-
tònica. La biotita forma llentions i es troba envoltada 
de grans de mida molt més fina; el quars forma 
cintes allargassades (ribbon quartz), presenta ex-
tinció ondulant i lamel·les de deformació. La pre-
sència de diminuts cristalls amb vores anguloses 
suturats entre quarsos evidencia una recristal·lit-
zació dinàmica. Altres minerals presents a la roca 
són clinozoïsita, agulles de rútil i titanita indicatius 
de condicions de metamorfisme de grau baix. 

Informació addicional: 
Recristal·lització dinàmica 

Les bandes de cisalla que donen lloc a milonites 
poden produir-se en condicions de temperatura 
baixa a alta (entre 250° a 650°C aproximadament). 
A grau baix hi ha una transició gradual entre les 
cataclasites i les milonites. Aquest trànsit ve marcat 
per la presència de porfiroclastos de feldespats 
amb fractures i quarsos deformats dúctilment, amb 
formes elongades i extinció ondulosa. Tot i que 
podria semblar que en les bandes de cisalla només 
té lloc la destrucció dels minerals de la roca, el cert 
és que a determinades temperatures es pot produir 
la cristal·lització de nous grans. En el cas del quars, 
és molt simptomàtica aquesta neoformació per la 
presència de diminuts cristalls entre les vores de 
gra suturades, per penetració de la vora dels grans. 
A grau baix les mides solen ser inferiors a 50 mi-
cres, mentre que a grau mitjà són lleugerament 
superiors. 
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Textura representatives de roques metamòrfiques 

N 

0 30 60 km 

Context 
Els granitoides hercinians de Rodes i Roses. 

0 100 m 

N 

 

  

  

 

Situació 
Costa rocallosa de Roses, entre la Punta de l’Al-
madrava i la Punta Falconera (Alt Empordà). 

Aflorament 
Roquissar de granodiorites foliades amb enclava-
ments màfics afectat per una banda de cisalla (part 
superior). 

Mostra de mà 
Granodiorita foliada. Els dominis més foscos pre-
senten una foliació més penetrativa de tipus milo-
nítica. 

5 mm 

Làmina prima 
Textura milonítica caracteritzada per una reducció 
en la mida de gra definida per formes de grans mi-
nerals orientats i deformats. Vista amb llum pola-
ritzada plana. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Textura milonítica. Porfiroclastos de feldespats i matriu molt estirada característics de la textura milonítica. 
Vista amb llum polaritzada plana. 

100 µm 

Vista microscòpica 2 
Cintes de quars (ribbon) i neocristal·lització de grans de quars. Vista amb llum polaritzada creuada. 

GLOSSARI 

Milonita. Roca metamòrfica foliada caracteritzada per una reducció en la mida de gra del protòlit 
(la roca preexistent), definida per formes de grans minerals orientats i deformats. Les milonites 
estan associades a bandes de deformació dúctil desenvolupades a temperatures superiors 
als 300°C. 

Banda de cisalla. Zona de la litosfera relativament estreta de límits subparal·lels en la qual s’hi ha  
localitzat una deformació molt intensa, dúctil o fràgil. 

Textura milonítica. Textura metamòrfica foliada definida per l’estirament i la reducció de la mida 
de gra d’una part molt important dels components de la roca. L’anàlisi de la textura sovint 
permet identificar indicadors cinemàtics sobre el procés de formació de la roca. 

101 



Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

M9. Textura cataclàstica dels granitoides  
del Maresme 

La Serralada Litoral de la Cadena Costera Catalana 
defineix un relleu de direcció NE-SW format pels 
efectes de la superposició de la tectònica extensiva 
neògena a la tectònica compressiva alpina. L’e-
mersió d’aquest relleu ha permès l’exhumació de 
roques formades a l’interior de l’escorça durant el 
Paleozoic. A la Serralada Litoral afloren un conjunt 
de roques intrusives del Carbonífer-Permià, que 
van des de leucogranits a tonalites. A la població 
de Caldes d’Estrac, al vessant del Turó de la Torre 
dels Encantats, es reconeixen dins de la grano-
diorita cossos elongats, d’uns 50 m de gruix, d’una 
roca molt dura de color verdós a marronós. 
Aquests cossos corresponen a cataclasites, ro-
ques que són el producte d’una intensa fragmen-
tació o catàclasi de la roca original, que s’haurien 
format en zones de falla, sota règim fràgil, però a 
una certa profunditat, tal i com suggereix la forta 
cohesivitat de la roca. Els contactes de la catacla-
sita amb la granodiorita són irregulars i difosos i 
lateralment es dissipen formant ramificacions. La 
presència d’aigües termals pròximes a aquestes 
roques podria suggerir una certa relació entre 
aquestes fractures i la circulació de fluids. 

En mostra de mà la roca és molt cohesiva i inequi-
granular. Es caracteritza per una matriu verda afa-
nítica i conté porfiroclastos de color blanc de fins 
a 1 cm de quars i de fragments de la granodiorita 
encaixant. La textura cataclàstica de la roca està 
definida per la presència de matriu i d’entre un 10 
i 40% de porfiroclastos derivats de la catàclasi de 
la roca encaixant. A diferència de les milonites, les 
cataclasites no mostren cap orientació preferent. 

A nivell microscòpic es posa de manifest un diferent 
grau de fragmentació i mòlta en diferents zones 
de la roca. De fet, existeix una transició gradual 
entre els porfiroclastos i la matriu. Els porfiroclastos 
són de quars, plagiòclasi, feldespat potàssic, frag-
ments clàstics de granodiorita i, fins i tot, d’altres 
cataclasites. Tenen formes anguloses a subarro-
donides, les vores són suturades, estan fracturats 
internament i mostren extinció ondulosa. Local-
ment, alguns clastos mostren contactes d’inter-
penetració mutus, amb acumulació d’òxids de 
ferro. La matriu té la mateixa composició que els 
clastos, a més de la presència de clorita, que és 
la responsable del color verd de la roca, i minerals 
accessoris. 

Informació addicional: Distribució en 
profunditat de roques de falla a l’escorça 

A les zones de cisalla s’hi formen una gran diversitat 
de roques de falla, textures i associacions minerals 
en funció de la profunditat i, per tant, de la tempe-
ratura. Així, a les zones pròximes a la superfície de 
la Terra, a temperatures inferiors als 300-350°C, la 
deformació té lloc en règim fràgil i es formen farines 
de falla (roques incohesives amb molta matriu), 
bretxes de falla (<10% porfiroclastos) i cataclasites 
(>10% porfiroclastos). També, en aquestes zones, 
es poden formar pseudotaquilites roques que con-
tenen vidre format a causa de l’elevada temperatura 
lligada al funcionament de la falla. A més tempe-
ratura, en règim dúctil, es formen les milonites. La 
intensitat de deformació i la naturalesa del protòlit 
controlen la quantitat de matriu produïda; de ma-
nera que per volums entre 10-50% les roques s’a-
nomenen protocataclasites o protomilonites, entre 
50-90% cataclasites o milonites s.s., i si la matriu 
supera el 90% es parla d’ultracataclasites o ultra-
milonites. 
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Textura representatives de roques metamòrfiques 

N 

0 30 60 km 

Context 
Serralada Litoral a la Cadena Costera Catalana. 

0 100 m 

N 

 

 

 

 

  
 

  

Situació 
Falda del Turó de la Torre dels Encantats, al Carrer 
del Camí Ral de Caldes d’Estrac (Maresme). 

Aflorament 
Penyes arran de camí d’esquistos (de color gris) in-
truïts per cossos de pegmatita (de color blanc). 

Mostra de mà 
Cataclasita cohesiva i inequigranular amb fragments 
de granodiorita. 

5 mm 

Làmina prima 
Secció representativa de la textura cataclàstica on 
s’observen porfiroclastos heteromètrics i angulosos, 
sense una orientació preferent. Vista amb llum po-
laritzada plana. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Detall de la textura cataclàstica amb porfiroclastos angulosos i una matriu de gra més fi sense una orientació 
preferent. 

200 µm 

Vista microscòpica 2 
Porfiroclastos de quars i feldespats fracturats i amb extinció ondulant envoltats d’una matriu més fina 
d’igual composició. Vista amb llum polaritzada creuada. 

GLOSSARI 

Cataclasita. Material metamòrfic, associat a zones de fractura sense foliació o bé amb una foliació 
molt mal desenvolupada, compost de fragments angulosos de roca i cristalls envoltats de 
dominis de gra fi (matriu). Les cataclasites estan associades a bandes de deformació fràgil, 
a grans trets, desenvolupades a temperatures inferiors als 300°C. 

Porfiroclast. Cristall relicte o fragment de roca angulós, envoltat per una matriu de gra fi, derivat 
de la deformació fràgil d’una roca. 

Textura cataclàstica. Textura pròpia de les cataclasites caracteritzada per la presència de frag-
ments angulosos de roca i cristalls envoltats d’una matriu de gra fi producte de la fracturació 
d’una roca preexistent. 
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Les textures de les roques: Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya 

M10. Textura clivada de les fil·lites del dom de l’Orri 

Entre els cursos fluvials de la Noguera Pallaresa i 
el Segre, a l’alçada de les poblacions de la Seu 
d’Urgell i Rialp, aflora una gran extensió de roques 
del Cambroordovicià, en direcció NW-SE, perta-
nyents a la unitat morfoestructural del dom de l’Orri. 
Dominantment les roques són ritmites, correspo-
nents a alternances mil·limètriques a centimètriques 
de gresos i lutites, amb alguns nivells de quarsites 
intercalats. Tots aquests materials han estat defor-
mats per diverses fases de plegament durant l’o-
rogènia herciniana (a final del Paleozoic), en 
condicions de metamorfisme de grau baix, i per 
l’orogènia alpina. S’interpreta que el dom de l’Orri 
és producte d’un apilament antiformal associat a 
la formació dels Pirineus. Les fases deformatives 
hercinianes han donat lloc a una varietat de plecs 
que van des de tancats a oberts o de tipus chevron 
i kink. La principal fase deformativa porta associada 
la formació d’un clivatge de caràcter regional.  

En mostra de mà la roca es caracteritza per alter-
nances rítmiques de nivells de colors clars i grisos 
amb gruixos variables (des de 0,5 a 1,5 cm) i una 
foliació molt penetrativa ben desenvolupada en 
els nivells més foscos. Les alternances (o textura 
bandada) representen l’antiga estratificació de la 
roca. Els nivells clars són durs, molt silícics, de 
mida de gra no visible a ull nu. En els nivells més 
foscos tampoc es veu el gra, tot i això la lluïssor, 
el color grisenc i el desenvolupament de la foliació 
apunten que els minerals que conformen aquests 
nivells són fil·losilicats. A la foliació penetrativa 
desen volupada en roques afanítiques se l’anomena 
clivatge o textura clivada. 

A nivell microscòpic els nivells clars estan cons-
tituïts majoritàriament per quars, de mides inferiors 
als 0,1 mm, i mostren textura granoblàstica; per 
contra, els nivells foscos tenen abundant moscovita 
i clorita, de fins a 0,15 mm de longitud, i més sub-
ordinadament quars, biotita alterada a clorita i pi-
rites. En aquests nivells és molt destacada la 
textura clivada que ve definida per importants acu-
mulacions de minerals opacs (matèria orgànica i/o 
òxids de ferro) i l’orientació preferent dels fil·losili-
cats. Aquest clivatge forma un angle molt baix amb 
el bandat i, tot i que a escala d’aflorament és con-
tinu, a escala microscòpica es veu que té un es-
paiat molt prim, inferior als 0,04 mm. La disposició 
dels fil·losilicats indica que s’han format alhora que 

el clivatge, a unes condicions metamòrfiques de 
grau baix. Les relacions texturals de la pirita amb 
la matriu també indiquen que aquest mineral és 
coetani a la formació del clivatge. 

Informació addicional: Indicadors 
cinemàtics, les ombres de pressió 

Les roques metamòrfiques poliminerals solen pre-
sentar contrast reològic quan són deformades, de 
manera que, mentre alguns minerals es comporten 
com a cossos rígids altres assimilen la deformació 
de forma dúctil. Per això molt freqüent es preserven 
indicadors cinemàtics testimonis del flux dels di-
ferents components de la roca. Les ombres de 
pressió són un d’aquests tipus d’indicadors, en 
concret representen les àrees protegides de la de-
formació que es formen al voltant d’un cristall (pre-
tectònic i sintectònic) inclòs en una roca de menor 
competència. En aquestes zones cristal·litzen nous 
minerals producte de la pressió-dissolució entre 
la matriu i el cos rígid, que poden formar un mosaic 
o fibres. Les ombres de pressió poden ser simè-
triques, associades a l’aixafament de la roca, o 
asimètriques, associades a la deformació amb 
component de cisalla, en aquest cas la matriu flueix 
al voltant del cos rígid. 
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Textura representatives de roques metamòrfiques 

N 

0 30 60 km 

Context 
El Cambroordovicià del dom de l’Orri. 

0 100 m 

N 

 

 

 

 

  

 

 

Situació 
Carretera de Montferrer a Castellbò (Alt Urgell). 

Aflorament 
Talús de carretera format per una successió de 
fil·lites. 

Mostra de mà 
Fil·lita amb plans de foliació molt continus, pene-
tratius i lluents. 

5 mm 

Làmina prima 
Estructura rítmica característica de la fil·lita definida 
per la successió de nivells clars rics en quars i fel-
despats, i nivells foscos rics en fil·losilicats. Vista 
amb llum polaritzada plana. 

1 mm 

Vista microscòpica 1 
Textura clivada donada per fines làmines de minerals opacs i l’orientació preferent dels cristalls de clorita 
i moscovita. Vista amb llum polaritzada creuada. 

200 µm 

Vista microscòpica 2 
Detall d’un cristall de pirita amb unes ombres de pressió formades per quars fibrós. Vista amb llum 
polaritzada creuada. 

GLOSSARI 

Fil·lita. Roca metamòrfica foliada de mida de gra mitjana entre 0,25 i 0,1 mm. Les fil·lites són ro-
ques que presenten una foliació molt penetrativa i una lluïssor setinada característica i que, 
generalment, deriven del metamorfisme regional de roques de composició lutítica. 

Ombra de pressió. Àrea protegida de la deformació que es forma al voltant d’un cristall de di-
mensions majors que la matriu que l’envolta i que té una competència major que aquesta. 

Textura clivada. Textura de les roques metamòrfiques referida a la foliació penetrativa desenvo-
lupada en roques afanítiques (de gra molt fi). Ve marcada per plans paral·lels, molt marcats, 
que fa que la roca es trenqui amb molta facilitat. 
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Annex: Recull bibliogràfic 

En aquest annex es presenta un llistat bibliogràfic de treballs petrològics que, en major o menor mesura, 
inclouen descripcions de textures microscòpiques de les roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques 
que conformen el substrat de Catalunya i les seves zones veïnes. Els treballs que es llisten bàsicament 
corresponen a articles científics i algunes tesis doctorals. Aquest recull és una selecció representativa, 
però no exhaustiva, de treballs de referència orientada a facilitar l’accés i a aprofundir en el coneixement 
de les textures de les roques del nostre territori. 
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